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Konklusioner og anbefalinger 

Rapportens 10 hovedkonklusioner med dertil knyttede anbefalinger for udformningen af et Living Lab 

for Klimatilpasning med afsæt i Region Hovedstaden er som følger:   

 

#1. Den primære udfordring er samarbejdet på tværs – både på tværs af fagligheder, på tværs af orga-

nisationer, på tværs af eksperter og ”lægfolk”. Der er brug for samarbejdsplatforme, metoder og pro-

cesser der kan skabe ligeværdige og kvalificerede møder mellem denne forskellighed. Omvendt er der 

sket en stor teknisk udvikling indenfor feltet de sidste fem år, idet den sammenkoblede effekt af decen-

trale klimatilpasningstiltag dog stadig mangler at blive dokumenteret.  

Anbefaling: Living Lab’et skal understøtte og vise samarbejdet snarere end (primært) teste og vise de 

færdige teknologivalg. I det omfang Living Lab’et viser den færdige teknologi bør fokus være på de 

koblede effekter.   

 

#2 Markedet for klimatilpasningsløsninger er fortsat stort – men det står overfor at ændre karakter fra 

at være et politisk og forskningsdrevet lead-user market til at være et mere pragmatisk kommercielt 

båret marked. Der er brug for aktører der kan understøtte denne overgang.  

Anbefaling: Living Lab’et skal i mindre grad end hidtidige udviklingsprogrammer fokusere på udvik-

lingen af nye løsninger og i højere grad fokusere på test, dokumentation og effektivisering af ”best 

avaliable technology” der sikrer skalering og udbredelse.  

 

#3 Der er betydelig forskel i fokus og modenhed i kommunernes klimatilpasningsindsats. Det giver på 

den ene side mulighed for, at kommunerne kan lære af hinanden men betyder også, at Living Lab’et 

skal levere forskellige ydelser, hvis det skal ramme alle kommunernes behov.  

Anbefaling:  Living Lab’et skal enten målrette sine ydelser mod kommuner med en bestemt moden-

hedsgrad eller differentiere sine ydelser i forskellige ”del-labs”, så hele rejsen fra nybegynder til ek-

spert dækkes. Samtidig må Living Lab’et designes, så det løbende kan flytte sig i takt med, at moden-

heden generelt øges.  

 

#4 Der er betydelig forskel på, hvilke løsninger der teknisk satses på i kommunerne. Denne forskel af-

spejler formentlig både politiske prioriteringer og forskelle i, hvilke udfordringer kommunerne står 

over for/har oplevet; herunder fysiske forskelle i forhold til by, landskab og vandoplande. Dog synes 

det at være en gennemgående udfordring, at der er forholdsvis lidt viden om og brug af smarte vand-

teknologier.  

Anbefaling: Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at Living Labet fokuserer på enkeltstående teknologier. 

I det omfang teknologier vises, bør det være bredden og sammenkoblingen der er i fokus. Dette inde-

bærer formentlig også, at Lab’et i høj grad må blive virtuelt, da det vil være meget dyrt (og vandteknisk 

meningsløst) at samle alle løsninger på én fysisk lokalitet. Eneste undtagelse vil være, hvis man gør di-

gitalisering/”smarte løsninger” til den gennemgående rygrad i fysisk fremvisning af teknologier. En 

sådan afgrænsning vil dog samtidig udelukke en lang række af de løsninger som både findes og efter-

spørges.    

 

#5 Klimatilpasning er ikke længere nogen ny dagsorden og der er allerede en lang række aktiviteter og 

tiltag i gang indenfor området. Et Living Lab vil derfor i høj grad handle om at bidrage til samspillet 
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mellem eksisterende tiltag samt at igangsætte tiltag på afgrænsede områder, der repræsenterer ”mis-

sing links”.   

Anbefaling: Living lab’et bør målrettet fokusere på at finde de svage led i forhold til et samlet økosy-

stem af aktører og aktiviteter indenfor klimatilpasningsfeltet. Dette kan med fordel ske ved at reformu-

lere dagsordenen, så den handler om områder, som de eksisterende projekter og fagligheder har ten-

dens til at overse betydningen af – eksempelvis øget fokus på borgerrettede, forvaltningsmæssige, 

kommercielle og urbane aspekter. Det nuværende fokus for klimatilpasning bærer stadig præg af at 

have sit udspring i vand- og miljømæssige fagligheder (som selvsagt fortsat er vigtige, men som ikke 

kan stå alene). Endvidere må en bredt involverende tilgang i udformningen og udviklingen af Living 

Lab’et også formodes at blive afgørende for at sikre dets legitimitet og operationalitet.   

 

# 6 Klimatilpasning er alles og ingens problem. En sandsynlig konsekvens af at klimatilpasningsind-

satsen er spredt på så mange aktører er, at det kan være svært at finde en enkelt eller få parter, der 

alene vil påtage sig rollen med løse udfordringerne; herunder betale for den grundlæggende drift af 

Living Lab’et. Den foreløbige interessentanalyse peger på, at det er aktørgrupper der både har en høj 

interesse og en høj betalingsvillighed i forhold til eksempelvis et Living Lab. Denne meget foreløbige 

konklusion vil selvfølgelig skulle underbygges, bl.a. med en mere præcis analyse af, hvilke muligheder 

de forskellige aktører ser i de forskellige versioner af lab’et som er under overvejelse fra Gate 21s side.  

Anbefaling: Det vil være nødvendigt at arbejde med en flerstrenget finansieringsstrategi der både ind-

drager offentlige og private midler og hvor der er mulighed for, at de økonomisk bærende parter ud-

skiftes i takt med at Living Lab’et opnår momentum.  

 

#7 Klimatilpasning er et globalt fænomen. Samtidig er der betydelig forskel i markedernes strukturelle 

lighed og størrelse lande og verdensdele imellem.   

Anbefaling: Det anbefales, at Region Hovedstaden har fokus på markeder med høj grad af strukturel 

lighed med det danske marked. Vurderet ud fra danske styrkepositioner og markedskarakteristika pe-

ger dette især på det nordeuropæiske og nordamerikanske marked – uden at det dog udelukker, at der 

på byniveau også kan være attraktive markeder i øvrige dele af verden herunder Asien. Det nordeuro-

pæiske marked kan i en vis grad tilgås på komponentniveau af enkeltstående virksomheder, mens det 

nordamerikanske marked fordrer systemsalg og dermed, at leverancekæder går sammen om at ekspor-

tere løsninger.  

 

#8 Klimatilpasning dækker over forskellige vandudfordringer relateret til vand opstrøms (i floder og 

åer), skybrud i byer med ringe mulighed for nedsivning samt som følge af stigende havvand og storm-

flod. Der findes elementer af alle tre vandudfordringer i Region Hovedstaden, men i sammenligning 

med udfordringer i resten af Danmark, såvel som internationalt, er københavnsområdet særligt præget 

af skybrudsproblematikken og hvordan denne håndteres i den eksisterende by.  

Anbefaling: Det anbefales, at et Living Lab for klimatilpasning fokuserer på skybrudsproblematikken. 

Foruden at være den dominerende hydrauliske udfordring i København, er det også det område, som 

Klimatilpasningsplanerne særligt har fokuseret på og derfor der, hvor der vil være mange og unikke 

løsninger at vise frem. Ikke mindst fordi løsningerne ofte er samtænkt med en generel bæredygtig om-

stilling af byen og dermed binder an til Københavns brand som en både grøn og velfungerende by. 
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#9 Der findes i forvejen en række ordninger til at fremme eksport af komponenter som samtidig også 

er det de etablerede markedsaktørers salgsorganisationer er gearet til.  

Anbefaling: Det anbefales, at et Living Lab især fokuserer på at understøtte salget af systemløsninger. 

For at undgå at dette indebærer en alt for lang modningstid foreslås det, at man satser på specifikke 

samarbejdskonstellationer indenfor afgrænsede systemområder (med andre ord at det er mere end en 

dims men mindre end hele Danmark, man arbejder for at sælge).   
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Notatets baggrund, formål og indhold 

Dette notat er udarbejdet af Smith Innovation på opdrag fra Gate 21, der har varetaget den overord-

nede rolle med at belyse potentialer og retninger for etablering af et Living Lab for klimatilpasning i 

Region Hovedstaden. Notatet er tiltænkt som baggrundsdokument for den indstilling som Gate 21 la-

ver til Region Hovedstaden.  

 

Notatet har til formål at belyse følgende arbejdsspørgsmål:  

  

A) Hvad skal et klimatilpasnings Living Lab i Region Hovedstaden tilbyde for at 

være unikt og attraktivt?  

 

Motivation: Med afsæt i spørgsmål A vil vi udarbejde en samlet kortlægning af interessentfeltet. Der 

findes et hav af initiativer inden for klimatilpasningsområdet – med en interessentanalyse vil vi finde 

svar på, hvor et klimatilpasnings Living Lab skal positionere sig, for at skabe mest værdi.  

 

B)  Hvad skal der til for at fremme kommunernes implementering af klimatilpas-

ningsplaner?  

 

Motivation: Der er betydelig forskel i hvor langt forskellige kommuner er i klimatilpasningsplanerne 

og hvordan man implementerer dem. Gennem en gab- og barriereanalyse vil vi finde svar på, hvad der 

skal til for at fremme kommunernes implementering af klimatilpasningsplaner.  

 

C) Hvilke dele af verden er det mest profitabelt at vise danske løsninger som ud-

stillingsvindue?  

 

Motivation: Der er betydelig forskel på forudsætninger for at arbejde med klimatilpasning i forskellige 

verdensdele – derfor må vi kende målgruppen. Med en analyse af det internationale markedspotenti-

ale for klimatilpasning samt en analyse af vejen til markedet, vil vi finde svar på, hvordan et Living Lab 

kan indfri internationale markedspotentialer.  

 

 

Metodisk baserer notatet sig på følgende kilder: 

 

- Analyser udført som led i kampagnen Klimaspring som Smith har fungeret som fagligt sekre-

tariat for; bl.a. i forhold til vurdering af markedspotentialet og aktørernes formodede interesse 

i et Living Lab.  

- Deltagelse i- og medfacilitering af en række møder og workshops i forbindelse med foranaly-

sen for et Living Lab for klimatilpasning i Region Hovedstaden, herunder Friendly Insiders 

med interessenter og aktører inden for klimatilpasning afholdt den 12. maj i Gate 21, fokus-

gruppeinterview med kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden afholdt i Egedal Kom-

mune den 24. maj samt co-creation workshop afholdt den 1. juni i DOLL Living Lab med et 

bredt udsnit af interessenter og aktører herunder kommuner, forsyninger, virksomheder, inte-

resseorganisationer, forsikringsselskaber m.fl.  
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- Kortlægning af kommunerne i Region Hovedstadens klimatilpasningsindsats vurderet med 

afsæt i klimatilpasningsplanerne. 

- Supplerende desk-research på udvalgte områder (især i forhold til kommunernes opfattelse af 

barrierer) 

- Smiths øvrige aktivitet indenfor feltet; eksempelvis deltagelse i Water Technology Alliance der 

har givet indsigt i forskellige strategier for at komme ind på udenlandske markeder 

 

Notatets konklusioner og forslag er løbende drøftet med Gate 21, men er i sidste ende udtryk for Smith 

Innovations synspunkter.  

 

Rapportens opbygning falder i tre hovedafsnit, der hver er knyttet op på rapportens tre arbejdsspørgs-

mål og tegner overordnet et billede af muligheder og barrierer for et Living Lab for klimatilpasning i 

Region Hovedstaden i både national og international kontekst.   

I første analysedel ridser vi banen op for klimatilpasning som samfundsudfordring og som dynamisk 

dagsorden i bevægelse. Gennem en indgående interessentanalyse tegner vi et billede af de mange aktø-

rers forskellige rolle og interesse i et Living Lab, da dette har væsentlig indflydelse på, hvordan et Li-

ving Lab for klimatilpasning skal udformes og positionere sig for at være unikt og attraktivt og ligele-

des har betydning for mulige forretningsmodeller for Lab’et.  

Anden del af analysen er en kortlægning af de kommunale klimatilpasningsplaner i Region Hovedsta-

den med fokus på modenhed og parathed blandt regionens kommuner, da disse forskelle har væsentlig 

indflydelse på, hvilke ydelser et Living Lab skal levere for henholdsvis lead-users og følger-kommuner 

for at være attraktivt for hele regionen. Derudover belyses barrierer for klimatilpasning i kommunerne 

med afsæt i klimatilpasning som multidisciplinær disciplin, da usikkerheder ligeledes udgør et vigtigt 

pejlemærke for udformningen af et Living Lab.  

Tredje og sidste analysedel omhandler det internationale markedspotentiale. Med afsæt i et globalt 

overblik over behovet for klimatilpasningsløsninger, identificeres særligt oplagte muligheder og poten-

tielle markeder for eksport og samarbejde for danske klimatilpasningsløsninger. Ét er at identificere 

markederne, noget andet er vejen derhen. Sidste del af den internationale markedsanalyse belyser så-

ledes, hvordan de identificerede markeder entreres samt hvilke ordninger, markedsføringsplatforme 

og anledninger der kan hjælpe med at understøtte internationaliseringen af danske klimatilpasnings-

løsninger.    
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Del 1: Klimatilpasning – dagsordenen der kom op til overfladen  

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager et stort flertal af borgere såvel som virksomheder 

og myndigheder. Med fremtidsprognoser der lover hyppigere og kraftigere regn med en forventet stig-

ning i regnmængder på op mod 30 procent, er der behov for en proaktiv og målrettet indsats i arbejdet 

med at tilpasse vores byer de ændrede nedbørsforhold. De reelle skadesomkostninger er for store til, at 

man kan undlade at igangsætte tiltag – i 2011 udgjorde forsikringserstatningerne til skader som følge 

af skybrud knap 5 mia. kroner ifølge Forsikring & Pension. Samtidig, som konsekvens af urbaniserin-

gen, bliver presset på vores kloaknet større og større, hvorfor der ikke længere er plads til at håndtere 

regnvandet i kloakkerne. Derfor kræver klimatilpasning udvikling af nye løsninger på regnvandshånd-

tering over jordens overflade. På den måde er klimatilpasning og vandhåndtering ikke længere hvad 

man kunne kalde ”secret service” skjult under jorden. Derimod skal løsninger på klimatilpasning fin-

des, finansieres og bruges på tværs af både offentlige og private aktører, eksisterende og nye typer af 

kunder.  

 

Det øgede behov for at klimatilpasse skaber samtidig nye muligheder og markeder som bl.a. bedre by-

miljøer, grøn vækst, udvikling af klimatilpasningsteknologier med dertil knyttet jobskabelse, eksport 

og nye samarbejdskonstellationer. Det er netop disse muligheder et Living Lab for klimatilpasning i 

Region Hovedstaden ønsker at understøtte. 

 

Klimatilpasning er et komplekst felt der kræver nytænkning og nye samarbejdsrelationer på tværs af 

offentlige og private aktører som myndigheder, kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere, materiale-

producenter, vidensinstitutioner og private bygherrer. Klimatilpasning kræver tværgående løsninger, 

da regn hverken kender fysiske, organisatoriske eller politiske grænser og dermed ikke respekterer de 

afgrænsninger, som vi ellers har fundet hensigtsmæssige at opstille i indretningen af vores samfund. 

Vand er alles og ingens problem. Det er med andre ord et komplekst net af aktører der tilsammen ska-

ber klimatilpasning.  

 

Et Living Lab for klimatilpasning kræver dermed selvsagt også involvering, berøringsflade og nye sa-

marbejdskonstellationer med - og mellem en lang række aktører. Som ”en platform for brugerinddra-

gende innovationsprocesser” kan et Living Lab for klimatilpasning betragtes som en ”systemisk” inno-

vationsform – altså innovation der kræver et samspil mellem mange aktører og komponenter, som for-

uden brug af teknologi og kapital kræver en udvikling hos både virksomheder, kunder og myndighe-

der.  

 

Økonomisk set er der store ressourcer i spil. Smith Innovation opgjorde i 2012 at det forventede inve-

steringsbehov alene til at håndtere skybrud i den tætte by over en 20 årig periode vil udgøre mellem 

ca. 30 og 40 milliarder kroner i nutidsværdi på landsplan. Københavns Kommune har alene i deres ud-

møntning af Klimatilpasningsplanen i 2015 allokeret 11 mia. kr. til klimatilpasningsprojekter de næste 

20 år, hvilket vidner om, at skønnet i analysen fra 2012 næppe er for højt sat.  

 

Heri er ikke indregnet omkostninger til at håndtere stigende havvand og stormflod samt oplandsvand, 

det vil sige øgede vandmængder fra åer, som skaber oversvømmelser i land og by. For en lang række af 
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de danske fjordbyer langs blandt andet den jyske østkyst udgør disse vandhændelser hovedudfordrin-

gen, hvorfor de samlede udgifter til alle former for klimatilpasning i både by og på land må forventes at 

blive betydelige.   

 

Klimatilpasning – en dagsorden, mange aktører 

Set i forhold til overvejelserne om etablering af et Living Lab for klimatilpasning rummer denne brede 

mobilisering i forhold til klimatilpasningsdagsordenen både muligheder og udfordringer.  

 

Muligheden består selv sagt i, at der er tale om et erkendt stort problem, som der er begrænset erfaring 

med at løse. Mens behovet er åbenlyst, er det straks mere åbent, hvordan og ikke mindst af hvem den 

skal løses. Rollerne og løsningerne er ikke givet på forhånd, hvilket set fra et innovationssynspunkt 

rummer den kvalitet, at mange aktører har set klimatilpasning som en mulighed for at få repræsente-

ret deres ressourcer og faglighed (kommunerne kan få gennemført byudviklingsprojekter som ellers 

var svære at få råd til, forsyningsselskaberne kan udvide deres vandoperatørrolle, rådgiverne kan ud-

vide feltet af rådgivningsydelser, entreprenørerne får flere anlægsopgaver etc.). Det er ikke kun vandet 

men også ydelserne, samarbejdsformerne og forretningsmodellerne der er begyndt at flyde som følge 

af oplevede og forventede klimaændringer!  

 

Udfordringen er omvendt, at der gennem de sidste fem år allerede er blevet igangsat mange initiativer 

og aktiveret mange aktører indenfor klimatilpasning. Lærredet er på ingen måde blankt længere. Et 

Living Lab vil derfor ikke så meget handle om at opfinde nye enkeltelementer, men om at binde dem 

der er intelligent sammen.  

 

Af samme grund bliver en bredt funderet interessentanalyse vigtig for at kunne besvare følgende 

spørgsmål: hvor skal et Living Lab for klimatilpasning positionere sig for at skabe mest værdi? 

 

Når man vil afdække interessentfeltet for et Living Lab for klimatilpasning, som en ny måde at binde 

aktører sammen på, kan der tages udgangspunkt i de forskellige kilder til innovation. Overordnet set 

findes der fire kilder til innovation. Der er vidensmiljøerne, som dækker over forskningsdreven inno-

vation, altså innovation som tager udgangspunkt i ny viden eller opfindelser. Myndighederne kan både 

skabe rammerne for og drive innovation gennem regulering, som det eksempelvis skete med kravet 

om, at alle kommuner skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. På samme vis kan innovation drives af 

nye behov og efterspørgsel fra kundernes side, og herigennem dække over en brugerdreven innovation. 

Kunderne kan i den sammenhæng både dække over kommuner og forsyninger samt private kunder i 

form af eksempelvis private developere, boligforeninger eller husejere. Sidst men ikke mindst kan in-

novation ske fra virksomhedernes side, de kan få en ny idé eller overføre eksisterende løsninger til nye 

anvendelsesområder. Den innovation dækker også over den designdrevne innovation. 
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I det følgende beskriver vi de vigtigste aktører indenfor disse fire hovedgrupper med særlig vægt på 

deres formodede interesse i og behov for et Living Lab for klimatilpasning. Beskrivelsen baserer sig 

primært på erfaringerne fra 15 gennemførte prejektforløb i regi af Klimaspring (som Smith Innovation 

har været fagligt sekretariat for), hvor interessentanalysen har været en gennemgående øvelse. Prejekt-

forløbene har omfattet deltagere fra alle fire hovedgrupper og følgende udsagn om hvilken rolle, be-

kymringer og interesser hver part har, er således syntesen på en lang række udsagn direkte fra de cirka 

100 aktører, der har deltaget i disse prejekter. Der er selvsagt tale om generaliserede og ”stiliserede” 

beskrivelser af de enkelte aktører, hvor de gennemgående træk er fremhævet. 

 

For hver aktør prøver vi kort at beskrive hvor stor interesse samt hvor mange økonomiske ressourcer 

de kan forventes at aktivere i forhold til et Living Lab for klimatilpasning. Denne foreløbige vurdering 

sammenfattes afslutningsvis i figuren på side 30.  

 

Kunder  

Kundegrupperne der primært efterspørger klimatilpasningsløsninger udgøres groft skitseret af fire ak-

tører: 1) kommuner 2) forsynings-/spildevandsselskaber og 3) private bygherrer samt 4) borgere i bred 

forstand. Hvor markedet for klimatilpasning indtil videre i høj grad har været drevet af kommunerne 

og forsyningerne (ad 1 og 2) udgør det private marked (ad 3 og 4) i højere grad et ”latent” marked, 

altså et marked hvor behov endnu ikke har resulteret i konkret efterspørgsel.  

 

Kommunen (som bygherre)  

Rolle og ressourcer 

Kommunen har en dobbelt rolle som planlægningsmyndighed og byg- og driftsherre.  

Kommunen er sammen med forsyningen den største kundegruppe indenfor klimatilpasning. Hvor re-

geringen og folketinget vedtager den rammesættende lovgivning, så er det i kommunerne, de konkrete 

klimatilpasningsstrategier udarbejdes og vedtages, og herved det rammesættende grundlag for den of-

fentlige efterspørgsel bliver til. Kommunen skal sikre vand og kloakering og merværdi for byens bor-

gere. Kommunen spiller i den forbindelse en central rolle som bindeled mellem deres leverandør, for-

syningen, og borgere. 

 

Bekymring 

Kommunerne har oversvømmelser og konsekvenserne heraf som en hovedbekymring. Der forventes 

flere oversvømmelser fremadrettet, og kommunerne har brug for løsninger til at håndtere de stigende 
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vandmængder. Udfordringen er utilfredse borgere og løsninger, der ikke virker. Derudover eller i for-

længelse heraf er økonomi et stort issue. Klimatilpasning vejes mod andre kommunale tiltag, hvilket 

har skabt et behov for nye og øgede finansieringsmuligheder inden for området. 

 

Internt i kommunen giver håndteringen af den tværgående vandudfordring anledning til ”administra-

tive hovedbrud”: efter hvilke retningslinjer og planhierarki skal indsatsen styres og hvordan skaber 

man samarbejde på tværs af normalt adskilte forvaltningsenheder? For de kommuner der har arbejdet 

længe med klimatilpasning, er opmærksomheden i stigende grad rettet mod den interne kapacitetsop-

bygning og ikke kun mod, hvordan samarbejdet med forsyning og borgere skal håndteres. 

 

”Brænder for” 

Som en politisk styret og skattefinansieret organisation er kommunerne i sidste ende optaget af borge-

rens trivsel og velvilje. Dette indebærer, at klimatilpasningen ikke bare skal fungere teknisk, men også 

skal være til at forstå og skabe værdi på mange skalaer. Ifølge flere skal det hænge sammen æstetisk og 

meget gerne kunne skabe noget PR, der kan være med til at brande kommunen som foregangskom-

mune i forhold til en større politisk strategi Løsningerne skal desuden gerne kunne flere ting på en 

gang, idet kommunen har ansvar for overfladeløsninger, der ofte går på tværs af forvaltninger og inte-

resser. Endelig er økonomi et helt afgørende parameter for kommunen. Det handler om at få så meget 

miljø og kvalitet for pengene som muligt under hensyntagen til kommunens ansvar for drift og vedlige-

hold af overfladeløsninger. 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (Kommunerne har interesse i et Living Lab da de skal implementere deres klimatil-

pasningsplaner. Et Living Lab kan fungere som et sted, hvor kommunerne kan få inspiration til nye 

løsninger, møde forskellige folk på tværs af aktører inden for klimatilpasning samt få adgang til best 

practise og erfaringer, der kan skabe legitimitet og nedsætte usikkerhed, når kommunerne skal ud og 

lave store investeringer) 

Betalingsvillighed: mellem til høj (stort udgiftspres i kommuner – omvendt disponerer kommunen 

over en lang række anlægs- og driftsmidler, der kan aktiveres i fald klimatilpasning kan samtænkes 

med øvrige aktiviteter).  

 

Forsyningen  

Rolle og ressourcer 

Forsyninger med ansvar for spildevand er en helt central aktør, da de håndterer de øgede mængder 

regnvand under jorden, altså i kloaksystemet. Forsyningerne har foruden ansvar for rent drikkevand, 

og håndtering af spildevand dermed også fået til opgave på et operationelt niveau at varetage klimatil-

pasningen. Både hvad angår direkte ansvar for løsninger under jorden og ofte også indirekte som en 

vigtig medspiller i at hjælpe kommunerne med at gennemføre og medfinansiere løsninger over terræn. 

Forsyningerne har dermed ifølge respondenterne fået stigende fokus på klimatilpasning og samarbejde 

med kommunernes forvaltninger om realisering af strategier. Ressourcemæssigt er forsyningerne ho-

vedsageligt takstfinansieret. 

  

Bekymringer 
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Forsyningerne bekymrer sig om vandkvalitet. I forbindelse med fx kraftigt regnvejr kan renseanlæg-

gene ikke nå at rense alt vandet, som dermed kan forurene havnebade og lign. En anden bekymring er 

ny lovgivning og fortolkning heraf. Prisloftet har fx været en barriere for medfinansiering af klimatil-

pasningstiltag. Ny lovgivning betyder imidlertid at forsyningerne i dag har bedre betingelser for at gå 

ind i arbejdet med klimatilpasning – især i forbindelse med overfladeløsninger. Samtidig er der selv-

sagt bekymring for, om de øgede investeringer medfører behov for stigende takstfinansiering, hvilket 

kan være svært at berettige både overfor brugerne og det kommunalpolitiske system som forsynin-

gerne inden deres udskillelse i 2009/10.   

 

Forsyningerne kan være bekymrede for hvordan de skal varetage den tættere dialog med kommunerne 

(som de netop er blevet udskilt fra) samt hvordan hele borgerinddragelsen, der opstår i kølvandet på 

de synlige aktiviteter over jorden, skal håndteres. 

 

”Brænder for” 

Forsyningerne sidder inde med en omfattede vand- og byggeteknisk ekspertise. De ønsker derfor ofte 

at sætte dagsorden med nye løsninger og teknologi, der kan være med til at styre og tilbageholde vand 

og samtidig reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. I takt med at de har fået ansvar for klimatil-

pasning ønsker de data og overblik, der understøtter forebyggelse og beredskab.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: mellem til høj (især høj hvis et Living Lab kan understøtte de politiske og borgerrettede 

aspekter) 

Betalingsvillighed: mellem til høj. Forsyningerne disponerer over store anlægs- og driftsbudgetter. Da 

disse er takstfinansierede er midlerne ikke i direkte konkurrence med andre hensyn. Dog skal forsy-

ningerne overfor forsyningssekretariatet kunne redegøre for, at deres investeringer er den billigste 

måde at håndtere vandet på og der er derfor grænser for, hvor meget forsyningerne kan afse af deres 

midler til udviklingsformål. 

 

Den private bygherre  

Rolle og ressourcer 

Den private bygherre eller bygningsejer er et kundesegment der fylder meget lidt i dag. Bygningsejere, 

det være sig fx almene boligselskaber, private boliger eller virksomheder, former den private efter-

spørgsel i det omfang de af eget initiativ fx ønsker at anlægge et grønt tag eller en faskine. Denne efter-

spørgsel vil dog i høj grad være rammesat af offentlig regulering og incitamentsordninger fx i forhold 

til betaling af tilslutningsafgift. Bygherren har forskelligt fokus alt efter type. Bygningsejeren har fx fo-

kus på administration, holdbarhed, værdi, afkast af investering i langt perspektiv (50-100 år), mens 

boligejeren, der selv bor i boligen har et oplevelses og livsfokus, et lavere budget og en kortere (5-10 år) 

økonomisk horisont. 

 

Bekymringer 

De private bygherrer og bygningsejere frygter oversvømmelse og ødelæggelse af det nære og af lokale 

værdier. Flere nævner stigende forsikringspræmier og høj risiko i forbindelse med fx uafprøvede løs-

ninger inden for et felt, som de finder meget komplekst og til tider uigennemskueligt. 
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Det er fremhævet flere steder, at klimatilpasning er et problem, som kommunerne ikke kan løfte alene 

og dermed en underliggende ambition om at rykke efterspørgslen fra at være drevet af det offentlige til 

i højere grad også at være drevet af markedets aktører. 

En mere markedsdrevet efterspørgsel vil kræve testede og anerkendte løsninger som er økonomisk til-

gængelige. Det at købe (inkl. at styre anlægsprocessen) og få driftet en velfungerende klimatilpasnings-

løsning er således en bekymring for de fleste private bygherrer.  

 

Brænder for 

De private bygherrer og bygningsejere afholder udgifterne fra egen lomme og der er derfor ofte vægt 

på kroner og ører - det skal helst kunne betale sig. Incitamenter i form af medfinansiering, støtte eller 

påbud er derfor meget væsentlige faktorer for denne gruppe. De private sætter stor pris på lokale hen-

syn og det nære i forskellig grad, alt efter om der er tale om private, almene eller professionelle. Signal-

værdi over for andre er vigtigt, men særligt fremhæves det at kunne synliggøre og formidle værdien for 

beboerne både på den korte bane, og hvordan det på lang sigt skaber en værdi for ejendommen og gør 

lejlighederne mere salgbare. Løsningerne skal have klare æstetiske kvaliteter og gerne opfylde flere 

formål, men anlægget skal ikke kun være til pynt. Løsningen skal have den fornødne kapacitet, når 

regnen sætter ind. Det er afgørende, at løsningen ikke forstyrrer den daglige drift og eksisterende brug 

af bygningen.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: lille til mellem (oversvømmelser er et reelt problem, men det glemmes også hurtigt, når der 

ikke lige har været problemer) 

Betalingsvillighed: Lav til mellem. Den private engangsbygherre har ofte ikke mange ressourcer og in-

vesteringer er i direkte konkurrence med andre mere synlige forbrugsgoder. Den professionelle byg-

herre har flere økonomiske ressourcer, men vil også se meget forretningsmæssigt på, om investerin-

gerne betaler sig. I den sammenhæng er det en udfordring, at eksisterende forsikringspræmier og låne-

vilkår ikke er fuldt ud tilpasset de ændrede klimatiske forudsætninger.  

 

Borgeren, naboen, beboeren  

Rolle og ressource 

Borgeren er først og fremmest forbruger af land, vand og by løsninger.  Som privat bygherre og drifts-

person er borgeren også med til at forme markedet i form af især lokale regnvandsløsninger. Borgeren 

ses desuden i stadig større grad som en ressource, der via digitale og fysiske løsninger og fællesskaber 

kan være med til at sikre varsling og beredskab i forbindelse med kraftige regnhændelser. Borgeren er 

en magtfuld ressource i form af stemmeret. Hvad enten han/hun stemmer med fødderne (flytter væk) 

eller til kommunalvalget, så er udsigten til tab af penge og magt en trussel for myndigheder og beslut-

ningstagere.   

 

Bekymringer 

Borgeren er bekymret for oversvømmelser. Han/hun frygter skader på bygninger og personlige værdi-

genstande og familiemedlemmer. Nedsat mobilitet er også til stor gene, ligesom økonomiske tab i for-

bindelse med fx huspriser og dyre forsikringer er en kilde til frustration.  

 

Brænder for 
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Som ikke-vandekspert er borgeren generelt optaget af ”det gode liv” hvor vand og klimatilpasning ud-

gør et hensyn ud af mange. Velfungerende og oplevelsesorienterede løsninger med flere formål priori-

teres. Tryghed, tilgængelighed og grøn natur nævnes som væsentlige parametre. Borgerne ønsker syn-

lighed omkring konsekvenserne af ekstremvejrshændelser og generelt anerkendende og inddragende 

tilgange. 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: lav til mellem (et hensyn ud af mange).  

Betalingsvillighed: Lav. Det kan ofte være svært for den enkelte borger at se, hvorfor lige han skal fore-

tage investeringen for at løse et fælles problem – især også fordi problemet traditionelt set er blevet 

håndteret af ”kommunen” (i realiteten kommunen og forsyningen). 

 

Kundernes interesse i et Living Lab – sammenfatning  

Oversat til overvejelserne om et Living Lab kunne ovenstående pege på, at kunderne vil have følgende 

ønsker til og ressourcer som de kan bidrage med i forhold til Lab’et:  

 

Rolle Mit ønske er at LL kan hjælpe 

med at… 

Jeg kan bidrage med 

flg. ressourcer 

Kommune  Få overblik over løsninger 
og deres effekt 

 Dokumentation af effekt – 
sikkerhed for at det virker  

 Testbed for nye løsninger 

 Branding – stedet hvor vi 
kan vise vores progressive 
løsninger frem for andre  

 Lære af de gode løsninger 
fra andre kommuner + en 
platform for at opsøge nye 
løsninger fra virksomheder 
man kan købe + implemen-
tere 

 Et mødested ml. kommune, 
forsyning og borger. 

 Få adgang til inspiration og 
erfaring fra andre ligesin-
dede. 

 Fysisk demo 

 Viden fra forvalt-
ninger 

 Projekt legitime-
ring ved at være 
part blåstempling 

 Demonstrationsca-
ses 

 Viden og erfaringer 

 Tid ift. deltagelse i 
netværk 

 Politisk opbakning 
og prioritering 
 

Forsyning  Test og dokumentation af 
hvordan løsninger virker 

 Mere viden om og bedre di-
alog med borgerne/bru-
gerne 

 Driftserfaringer ved blå-
grønne løsninger 

 En masse viden om hvad 
der er brug for løsninger på 
som andre måske har (virk-
somheder) 

 Kvalitetssikring af løsnin-
gers hydrauliske effekt 

 Viden og erfaring 

 Anlægskr. 

 Demonstrationsca-
ses 

 Formulere behov 
på tværs 

 Viden og erfaringer 

 Tid ift. Deltagelse i 
netværk 

 Økonomisk: gen-

tagne bygherre  
en del ressourcer 
der understøtter 
anlægsbudgetter 
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 Overblik over best practice 
hos andre kommuner og 
forsyninger 

 Dokumentation af, hvordan 
koblede løsninger virker 

 Lettere at fortælle borgeren, 
hvad det handler om 

 Økonomisk prioritering af 
indsatsen m^3/kr 

 Inspiration + erfaringsud-
vikling. 

Privat bygherre  Kunne vise at man agerer 
ansvarligt. Klimatilpasning 
som CSR. 

 At øge grundværdi ved at 
kunne dokumentere effek-
ten af de tiltag man har 
gjort 

 At forstå hvordan vand 
håndteres i dag og hvad jeg 
kan gøre som privat aktør.  

 Kvalitetssikring af løsninger 

 Mødested hvor samlede 
indsatser kan tænkes/plan-
lægges på tværs af faglighe-
der. 

 Få inspiration til klimatil-
pasning og den merværdi 
løsningerne rummer 

 Økonomi til projek-
ter på egen grund 

 Simpel beslut-
ningsstruktur 

 Demonstrations-
case 

 Økonomi: ikke så 

meget  engangs-
bygherre 

 Leg: Skabe synlig-
hed  

Borger  Viden og inspiration hvad 
jeg selv kan gøre 

 Inspiration til produkter – 
hvad er der at vælge imel-
lem.  

 Se merværdien – det ekstra 
jeg kan få – I klimatilpas-
ning 

 Tillid til at løsninger virker.  

 Overblik over hvordan løs-
ninger købes/udføres 

 Viden om finansiering af 
klimatilpasning 

 

 

 

Virksomheder  

Kategorien virksomheder omfatter en bred kreds af aktører, der på hver sin måde bidrager til at plan-

lægge og udføre klimatilpasning eller sælger understøttende ydelser i form af eksempelvis forsikring. 

Vi har i følgende afsnit valgt at fokusere på de virksomhedstyper der oftest fremhæves som centrale 

aktører indenfor klimatilpasning: rådgiverne, de udførende og producenterne samt forsikringsselska-

ber. 
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Rådgiveren  

Rolle og ressourcer 

Rådgiverens primære rolle er at vælge, beskrive og dokumentere løsninger. Rådgiverne vil spænde 

over landskabs- og byrumsfagligheder (typisk varetaget af arkitektvirksomheder) såvel som hydrauli-

ske, anlægstekniske og miljømæssige fagligheder (typisk varetaget af ingeniørvirksomheder). Rådgive-

ren samler trådene og beregner og projekterer mulige løsninger og sikrer at bygherres visioner, tekni-

ske krav og reglementer samt bygbarhed går op i en højere enhed. I implementeringen af kommuner-

nes planer for klimatilpasning skabes der en bred efterspørgsel, som forskellige typer af leverandører, 

producenter og rådgivere kan byde på. Rådgiverne har således en funktion i implementeringen, men 

ydermere har rådgiverne også en væsentlig funktion i selve udarbejdelsen af kommunernes strategier 

for klimatilpasning. Det betyder, at rådgivningsfirmaernes viden og analyser i høj grad er formende 

for, hvilke strategier og tiltag, der igangsættes i kommunerne og herved den efterfølgende efterspørg-

sel på markedet. Rådgiveren er en sammensat størrelse, der kan have flere forskellige baggrunde og 

dermed forskellige interesser i forhold til udformningen og perspektiv på klimatilpasning. Bygningsin-

geniøren, vandingeniøren, arkitekten, biologen og landskabsarkitekten har hver deres afsæt som legiti-

meres af tilpasningsudfordringens ofte komplekse natur. Rådgiveren spiller en stor ressourcemæssig 

rolle via disponering af indkøb af løsninger hos producenter og kan være med til at flytte markedet 

med ny viden og løsninger som svar på stadig flere krav fra bygherrer og til bæredygtige og klimarobu-

ste løsninger i det hele taget. 

 

Bekymringer 

For ingeniørerne kan der være en bekymring for at garantere løsninger der er svære (og tidskrævende) 

at regne på. Modulering af vand på overfladen såvel som en række af de nye integrerede klimatilpas-

ningsløsninger er betydeligt mere komplekse end de kendte rørløsninger under jord, hvilket er en ud-

fordring når man som ingeniør i sidste ende skal sige god for effekten af løsningen.  

 

For rådgivere med en biologisk baggrund vil det være en tilbagevendende bekymring om hensynet til 

at skabe plads til vand sker på bekostning af naturhensyn. Dokumentation for hvordan løsninger på-

virker habitater er derfor af afgørende betydning.  

 

For rådgiverne med en arkitektbaggrund kan der være en bekymring for om den helhedstænkning i 

forhold til by og byrum som klimatilpasning rummer mulighed for reelt kan indfries, når det kommer 

til detailprojektering og udførelse.  

 

Brænder for 

Generelt brænder rådgiveren for vand, by, byggeri, byrum, natur og sammenhængene herimellem. 

 

Rådgiverne har oplevet, at klimatilpasning udgør et stort og stadigt voksende forretningsområde. 

Dette har de selvsagt en interesse i at understøtte og følge op på. Ikke mindst fordi klimatilpasnings-

ydelser passer godt ind i især de rådgivende ingeniørers vækst- og internationaliseringsstrategier.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Høj (ses som et stort vækstmarked ikke mindst i forhold til udlandet).  
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Betalingsvillighed: Lav til mellem (budgetterne til mere langsigtede investeringer som ikke er koblet 

op på en konkret opgave er typisk beskedne hos rådgiverne – der er ikke et enkelt produkt / ”cash cow” 

der kan trække større investeringer).  

 

Entreprenøren  

Rolle og ressourcer 

Entreprenørens rolle er som udførende at lave løsninger inden for rette tid, pris og kvalitet.   

Som indkøber af materialer er entreprenørerne en væsentlig interessent for udviklingen af løsninger 

blandt producenter inden for klimatilpasning. Dette gælder særligt entreprenører der har specialiseret 

sig i grave- og kloakarbejde. 

  

Bekymringer 

For entreprenørerne er især leveringssikkerhed vigtigt. Forsinkelser eller fejl kan få store økonomiske 

konsekvenser. Entreprenørerne er desuden optaget af bygbarhed, dvs. om udførelsesprocesser og ma-

terialer er egnet til det aktuelle tiltag.   

 

Brænder for 

Som ansvarlig for udførelsen har entreprenørerne fokus på løsninger der er bygbare, som giver mulig-

hed for gentagelseseffekter og som gør det muligt at holde tid og budget. De vil gerne være med til at 

udvikle nye optimerede udførelsesmetoder og tværgående samarbejdsformer, der minimerer risici for 

fejl og mangler.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (Generelt er klimatilpasning ikke et fagområde som entreprenøren har satset på el-

ler specialiseret sig i – dog findes der eksempler på entreprenører, der har satset på klimatilpasning 

som forretningsområde gennem udvikling af eksempelvis nye vejløsninger eller som er specialiseret i 

kloakarbejde) 

Betalingsvillighed: Lav (klimatilpasning er et område ud af flere og de anlægstekniske udfordringer vil 

i mange henseender være ens, uanset om det er klimatilpasning eller andet anlægsarbejde der skal ud-

føres).  

 

Producenten  

Rolle og ressourcer 

Producentens primære rolle er at udvikle rentable produkter, der svarer til kundernes efterspørgsel. 

Virksomhedernes rolle som producerende og eksporterende part kan derfor være betydeligt i forhold 

til at omsætte grønne visioner til grøn vækst inden for vandområdet. Foruden produktionsapparatet 

råder flere af producenterne også over stærke afsætningskanaler i både Danmark og udland, hvilket er 

et stort aktiv i lanceringen og udbredelsen af nye løsninger.      

 

Bekymringer 

Producenterne oplever udfordringer i forbindelse med at udvikle og sælge sammenhængende løsnin-

ger frem for enkeltstående produkter. Klimatilpasningsudfordringen kræver ikke bare mere af det 

samme, men også meget nyt som kræver nye samarbejdskonstellationer på tværs af aktører. Der sker 
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et skifte fra produkt- til projektsalg, som kræver større forståelse for de overordnede sammenhænge og 

de rigtige partnerskaber.  Hvordan dette salg af mere sammenhængende løsninger håndteres, både in-

ternt i virksomheden og i samarbejde med øvrige leverandører, udgør en hovedproblemstilling for 

flere producenter, som i udgangspunktet er optimeret til at levere store mængder af et afgrænset pro-

dukt.   

 

”Brænder for” 

Er optaget af løsninger der kan opnå stor skalerbarhed og som gør, at produktionsapparatet bliver ud-

nyttet effektivt. Er derfor optaget af at udvikle løsninger såfremt at dette ikke er i modstrid med kerne-

forretningen.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (ses som en markedsføringsplatform, et sted hvor man kan møde kunder og blive 

opdateret på udviklingen inden for klimatilpasningsområdet). 

Betalingsvillighed: Mellem (Det vil kræve en del ressourcer for producenterne at være med og deres 

budgetter vil konkurrere med andre typer af mulige markedsføringsplatforme. Omvendt er producen-

terne nogle af de aktører, der faktisk har ressourcer til at investere i langsigtet udvikling af et marked). 

 

Forsikringsselskabet  

Rolle og ressourcer 

Forsikringsselskabernes primære rolle er at udbedre, når skaden er sket i form af erstatninger. Forsik-

ringsselskaberne spiller også en væsentlig rolle i forhold til markedspotentialet for klimatilpasning. 

Selskaberne kan fx forhøje forsikringspræmien og derved skabe incitament til forebyggelse for private, 

foreninger og offentlige bygherrer. Som potentielle investorer i projekter spiller de en væsentlig rolle i 

udviklingen af løsninger og ydelser inden for feltet, som i sidste ende vil komme dem selv til gode i 

form af mere resiliente byer. 

 

Bekymringer  

Forsikringsselskaberne er følsomme over for voldsomme vejrhændelser. Skybruddet i København i 

2011 voldte fx skader for ca. 6 mia. kroner og kostede selskaberne knap 5 mia. kroner. 

Forsikringsselskaberne er meget afhængige af, at skadesservicevirksomhederne kan levere. Når hæn-

delser som i København 2011 sker, så er tid en helt afgørende faktor for den samlede forsikringssum.  

 

Brænder for 

Forsikringsselskaberne opfordrer til solidaritet og brænder for at levere nye produkter til nye behov, 

hvor flere går sammen om risikoen og etablerer beredskab og forebyggende tiltag. Flere nævner, at stat 

og kommune skal tage større ansvar i forhold til renovering og udbygning af fx kloakker. 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem til høj (Forsikringsselskaberne vil have interesse i et Living Lab, der kan skabe syn-

lighed og forebyggelse hos forsikringstagerne for derved at søge at minimere skaderne og skadesom-

kostninger). 

Betalingsvillighed: Mellem (klimatilpasning udgør en stadig stigende post for forsikringsselskaberne 

men er stadig en begrænset del af policen). 
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Virksomhedernes interesse i et Living Lab – sammenfatning  

 

Rolle Mit ønske er at LL kan 

hjælpe mig med at… 

Jeg kan bidrage med flg. 

Ressourcer 

Producenten  Afprøvning/test der vi-
ser løsningernes tekni-
ske funktionalitet.  

 Dokumentation for an-
lægs og driftsomkost-
ninger 

 Integrerede løsninger 
og koncepter som sup-
plement til det salgs-
materiale der findes om 
egne komponenter.  

 Internationalt potenti-
ale/udstillingsvindue-
udstillingsvindue for 
løsninger der giver ad-
gang til internationale 
kunder. 

 Løsninger/prototyper 

 Cases 

 Markedsføringskr. 

 Tekniskviden/spenalvi-
den 

 Netværk 

 Økonomi: en del hvis 
det kan ses som en del 
af lancere produkter. 

Rådgiveren  Afprøvning/test der gør 
det nemt og sikkert at 
regne på klimatilpas-
ningsløsninger. 

 Holistisk afprøvning 
der viser potentialet i at 
bruge vand som driver 
for byudvikling 

 Tværgående samar-
bejde der gør det muligt 
at inddrage erfaring fra 
producent og entrepre-
nør tidligt i projekterin-
gen. 

 Adgang til nye kunder 
ved at kunne løsninger 
frem 1:1. 

 Timer – rådgivning 

 Cases 

 Viden/erfaring 

 Tid ift. Deltagelse i net-
værk 

 Adgang til netværk 

 Økonomi: Forholdsvis 
få rssourcer da rådgi-
verne sjældent udvikler 
produkter og derfor vil 
se udgifter til LL som 
del af generel markeds-
føring.  

Entreprenøren  Udvikling og afprøv-
ning af specialistkom-
petencer og –udstyr 
ifbm udførelse af klima-
tilpasning.  

 Tidligere inddragelse i 
projekter ved at være 
mødested m. producen-
ter + rådgivere 

 Få afklaret/sikret byg-
barhed 

 Billigere ”hænder”til 
etablering af democases 
1:1 

 Viden om bygbarhed 
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Vidensmiljøer  

Der sker meget forskning inden for klimatilpasning, da klimatilpasning er en aktuel global udfordring, 

hvor der mangler løsninger og viden. Forskningsmiljøerne på universiteterne og i de Godkendte Tek-

nologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), som beskæftiger sig med klimaforandringer – særligt 

klimatilpasning, er typisk tværfaglige og virker ved forskellige institutter. Formålet med at have deci-

derede forskningsmiljøer på området er at koordinere og samtænke forskningen, som er relevant for 

området og som typisk udføres på mange forskellige institutter. 

 

Universiteter  

I forskningsmiljøer på de danske universiteter dedikeret til klimaændringer og klimatilpasning sker 

det tværfaglige samarbejde både internt på forskningsinstitutionerne og i samarbejdet mellem nye 

parter, og det er derfor en klar tendens, at klimatilpasning fordrer udsyn. Aarhus Universitet, Aalborg 

Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og KU SCIENCE har alle 

centre eller forskningsmiljøer med særligt fokus på klimaændringer eller -tilpasning.  

Forskningsmiljøerne er ofte dannet som tværgående enheder, hvor flere institutter virtuelt går sam-

men for at belyse problemstillingen. Men til trods for at denne tværfaglige tilgang tilstræbes, er det 

samtidig oplagt, at universitetsmiljøernes tilgang afspejler de fagligheder som miljøerne udspringer af. 

DTU vil således i høj grad fokusere på tekniske aspekter i forhold til hydraulik og dimensionering, 

samt styring og modulering. RUC og Aalborg Universitet vil i høj grad have fokus på de forvaltnings-

mæssige perspektiver etc. 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (Living lab kan understøtte praksisnær forskning på klimatilpasningsområdet, 

skabe adgang til et bredt netværk og gøre det nemmere at profilere sig internationalt. Som udstillings-

platform kan et Living Lab yderligere være en måde at understøtte Danmark på som foregangsland in-

den for klimatilpasnings og dermed også understøtte danske forskere som førende inden for klimatil-

pasningsområdet) 

Betalingsvillighed: Lav (Universiteter er ofte pressede på midler og deres økonomiske interesse anta-

ges derfor at være lav. En driver der kunne medvirke til at rykke universiteternes økonomiske interesse 

højere op kunne være at formulere forskningsprojekter, hvor Living Lab eller aktiviteter inden for Li-

ving Lab kan være genstand for forskning.)  

 

GTS-institutter  

På et mere operationelt forsknings- og udviklingsniveau spiller GTS-institutterne en vigtig rolle. Både i 

deres egenskab af at være med til at formulere standarder og krav med dertil knyttet test og dokumen-

tation og som en aktiv spiller i udvikling af nye løsninger. GTS-institutterne udgør ofte bindeleddet 

mellem forskning og erhverv og spiller derfor en central rolle i indsamling og formidling af viden samt 

som koordinator i større sammenhængende (ofte offentligt støttet) udviklingsprogrammer. I klimatil-

pasningssammenhæng spiller særligt Teknologisk Institut (herunder Rørcenteret) samt DHI en vigtig 

rolle.))   

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 
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Interesse: Mellem (Klimatilpasning er et fagområde for nogle GTS-institutter – et Living Lab vil for 

disse være en god mulighed for at få adgang til/møde deres kunder samt være en god profileringsplat-

form såfremt det der vises og testes ikke er i konkurrence med egne testfaciliteter) 

Betalingsvillighed: Lav til mellem (GTS-institutternes er underlagt resultatkontrakter der giver for-

holdsvis få løse midler og samtidig er der fokus på at optimere egne faciliteter. Omvendt kan GTS-in-

stitutterne økonomiske interesse øges såfremt et Living Lab giver mulighed for nye udviklingsprojek-

ter og testfaciliteter). 

 

Vidensnetværk  

Der findes en række formelle og uformelle vidensnetværk dedikeret til klimatilpasning. Nogle af de of-

fentligt eller fondsstøttede (og dermed eksternt synlige) ordninger er: 

 
- Vand i byer har siden sin etablering i 2010 været et vigtigt omdrejningspunkt for udvikling, 

test og dokumentation af nye klimatilpasningsløsninger. I 2014 overgik Vand I byer fra at være 
et strategisk partnerskab med midler til innovationsprojekter til at være et netværk der pri-
mært fokuserer på vidensdeling. Vand i Byer er forankret på Teknologisk institut og står 
stærkt i forhold til den forskningsmæssige forankring af feltet.  

 
- Klimaspring blev etaberet i 2012 på initiativ af Realdania og arbejder frem til udgangen af 

2017 med at understøtte kommerciel dreven udvikling af klimatilpasningsløsninger. Foruden 
syv nye klimatilpasningsløsninger udviklet af syv virksomhedsdrevne konsortier samler Kli-
maspring viden om de kommercielle aspekter ved at modne klimatilpasningsløsninger til det 
danske og internationale marked. Smith Innovation fungerer som fagligt sekretariat for Klima-
spring.  

   
- VandPlus er et andet Realdania-initiativ der omhandler klimatilpasning. VandPlus har i perio-

den 2013 til 2015 arbejdet for at vise potentialet i en helhedsorienteret klimatilpasningsindsats 
gennem afprøvning på fire forskellige lokaliteter i Danmark. VandPlus har dermed været en 
vigtig aktør til at skabe et kommunalt fokus på værdien i klimatilpasning bredt hos beslut-
ningstagere og ikke kun hos ”vandfolkene”. Carlberg og Christensen har fungeret som sekreta-
riat for kampagnen, der nu videreføres med øget fokus på samarbejdsprocesserne.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (Living Labet kan være med til at give netværkene ”kød og blod” ved at vise løsnin-

gerne fysisk frem. Samtidig vil netværkene være optaget af, at Living Lab’et supplerer og ikke bliver en 

konkurrent til de aktiviteter, som netværkene allerede har igangsat).  

Betalingsvillighed: Lav (netværkene har ikke økonomiske midler til at støtte andres udviklingsar-

bejde).  

 

Investorer  

Institutionelle investorer har indtil videre spillet en meget begrænset rolle indenfor klimatilpasning – 

det er først og fremmest forsyningerne der har været initiativtager til og som har finansieret den nuvæ-

rende klimatilpasningsindsats.  

 

Omvendt er der en betydelig interesse blandt pensionskasser, investeringsbanker mm for at finde in-

vesteringsemner der giver et bedre afkast end de traditionelle aktiver. Smith Innovation har, gennem 

en forundersøgelse foretaget i foråret 2016, kortlagt mulighederne herfor. Denne kortlægning peger 
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på, at der især for klimatilpasning i stor skala kan være et betydeligt potentiale i private (med)investe-

ringer i klimatilpasning.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Lav (Investorer vil sikre sig et afkast på deres investeringer, hvilket er vanskeligt at doku-

mentere på klimatilpasning.) 

Betalingsvillighed: Høj (Investorer sidder med en stor kapital – det handler derfor om at udvikle for-

retningsmodeller/investeringsmodeller på klimatilpasningsområdet, der kan skabe sikkerhed og øge 

investorernes interesse i klimatilpasningsområdet)  

 

Fonde  

Fondsmidler kan – som supplement til virksomhedernes egne investeringer samt offentlige forsk-

nings- og udviklingsmidler – være en vigtig accelerator til innovation i byggeriet. På funding-området 

er der inden for de seneste år opstået en stigende interesse for klimatilpasning både blandt de offent-

lige og private fonde. Det ses bl.a. ved, at klimatilpasning oftere fremtræder som et specifikt emne i 

fondenes calls og vidner om, at klimatilpasning i højere grad er erkendt som en udbredt samfunds-

mæssig udfordring. Dette underbygger tal fra analysen ’Byggeriets nøgletal’ ligeledes fra marts 2016, 

som Smith Innovation har foretaget for Realdania, der viser, at uddelinger til klimatilpasning er steget 

særligt blandt de offentlige fondsmidler samt at de private fondstildelinger er begyndt overhovedet at 

prioritere midler specifikt til klimatilpasning. 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Lav til mellem (Klimatilpasning er en forholdsvis ny dagsorden og derfor ikke indskrevet i 

fondenes fundats men omvendt kan det være en dagsorden der optager fonde, da klimatilpasning er en 

stor samfundsudfordring. Ofte går fondsmidler enten til gennemførelse af konkrete byggeprojekter af 

almen interesse eller til virksomheder med henblik på at støtte vækst og eksport. Der er ikke stor tradi-

tion for at støtte tværgående innovationsaktører, der på sigt opbygger kapacitet på brancheniveau – 

det kan muligvis være en udfordring i forhold til fondsfinansiering af Living Lab’et.)  

Betalingsvillighed: Mellem (Fonde råder over stor kapital – for at skabe større interesse for klimatil-

pasning vil en driver være at koble klimatilpasning med almennyttige formål. For fonde inden for byg-

geprojekter kan en driver fx være, at der altid stilles krav om, at opførelser af nye byggerier klimasik-

res.) 
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Andelen af udvalgte offentlige fondes tildelte midler fordelt på forskellige projektkategorier, 2010 og 

2013 

 

 

Af figuren kan det ses, at andelen af de offentlige fondes midler, der er gået til vand og klimatilpasning 

i hhv. 2010 og 2013 er steget fra 1,4% (godt 26 mio. kr. i 2010) til 4,9% (knap 74 mio. kr. i 2013). 

Det kan nævnes, at de samlede tildelinger for disse fonde i 2010 var godt 1,9 mia. kr. og i 2013 godt 1,5 

mia. kr. 

 

Vidensmiljøernes interesse i et living lab  

 

Rolle Mit ønske er at LL kan 

hjælpe mig med at… 

Jeg kan bidrage med flg. 

Ressourcer 

Universiteter  Omsætte forskning/vi-
den til praksis 

 Platform til at komme i 
kontakt med praksis-
orienterede virksomhe-
der 

 Videndeling 

 Anvendt viden 

 Forskning til praksis 

 Bygge bro ml. forskning 
og praksis 

 Nye samarbejdsrelatio-
ner 

 Cases til forskning 

 Viden 

 Forskning/timer 

 Netværk 

 Udviklingstendenser i 
andre lande 

 Inspiration 
 

1,3%

2,1%

0,03%

1,4%

3,9%

7,0%

0,0%

4,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Innovation i byggeriet Energibyggeri En-til-en byggeri Vand og klimatilpasning

2010 2013

Kilde: Smith Innovation pba. offentligt ti lgængelige tal fra udvalgte fonde
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 Formidling og branding 
af forskning 

GTS-institutioner  Styrke relationer til 
virksomheder 

 Vidensdeling om løs-
ninger og testmetoder 

 Skabe grundlag for nye 
udviklingsprojekter 

 Supplere eksisterende 
tekniske testfaciliteter. 

 Mulighed for at teste 
løsninger 1:1 inkl. 
driftserfaringer samt 
med fokus på brugerad-
færd og brugerinddra-
gelse.  

 Viden om testbehov og 
testmuligheder.  

 Formulering af udvik-
lingsprojekter. 

 Kontakt til erhvervsliv. 

Fonde  Realisere fondens evt. 
strategi indenfor klima-
tilpasning. 

 Sætte klimatilpasning 
på dagsordenen 

 Branding og formidling 

 Positionere DK og dan-
ske organisationer 

 Penge til udviklings-
projekter. 

 Legitimering af dagsor-
den.  

Investorer / Ekstern kapi-

tal 

 Mulighed for højere af-
kast. 

 Foretage investeringer 
der lever op til krav om 
risikospredning samt 
”grønne investeringer / 
investeringer med CSR-
profil. 

 Skabe attraktivt afkast 

 reducere usikkerhed 
ift. drift 

 Penge 

 Kompetencer indenfor 
samarbejds- og forret-
ningsmodeller.  

 

Rammeskabende aktører  

Den offentlige sektor står for en betydelig del af efterspørgslen på klimatilpasningsløsninger. En efter-

spørgsel, der i høj grad er defineret ved de rammevilkår der gør sig gældende samt af de strategier, og 

det vidensgrundlag rammeskabende aktører trækker på. Derfor bliver det relevant at afdække de regu-

leringsmæssige tiltag og udviklingstendenser i det politiske miljø, der er med til at sætte rammen for 

markedet for klimatilpasning. Derudover er der en række tænketanke, interesse- og brancheorganisa-

tioner, som ad forskellige kanaler er med til at forme klimapolitikken og de konkrete initiativer der 

igangsættes.  

 

Ministerier og styrelser  

På et statsligt plan er regeringen og folketinget centrale aktører, fordi det er her den lovgivning, der 

sætter rammen for arbejdet med klimatilpasning i kommunerne initieres og vedtages. Lovgivningen 

forvaltes i de statslige styrelser. Klimatilpasningsområdet rækker ind over flere ressortområder, men 
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primært er det under Miljøministeriet, de fleste initiativer tages og i Naturstyrelsen, at lovgivningen 

forvaltes.  

 

De to rammesættende lovgivninger inden for klimatilpasning er planloven og vandsektorloven. Det er i 

disse lovgivninger rammerne for kommunernes konkrete efterspørgsel efter klimatilpasning skal fin-

des.    

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living lab for klimatilpasning 

Interesse: Lav (På myndighedsniveau er klimatilpasning blot én dagsorden ud af mange strategiske 

prioriteringer.) 

Betalingsvillighed: Lav (Værditilvæksten ved at investere i klimatilpasning er svær at sætte to streger 

under, da de økonomiske beregninger eller den forventede risiko ikke er noget man ved med sikker-

hed. En driver for at skabe større interesse og betalingsvillighed på myndighedsniveau kan være at 

koble klimatilpasning til andre dagsordener og sørge for at indtænke klimatilpasning, når man investe-

rer i nye anlæg eller byudvikling på samme måde som det fx er lykkedes at indtænke energibesparende 

foranstaltninger) 

 

Kommuner (som rammeskaber) 

Det er kommunerne og forsyningerne der har det konkrete ansvar for håndtering af regnvand. Det er 

op til kommunerne politisk at vedtage og indarbejde strategier for klimatilpasning i deres planer, det 

være sig kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner eller egentlige klimatilpasningsplaner. Orga-

nisering og ansvarsfordeling af arbejdet er kommunespecifik og afviger derfor fra kommune til kom-

mune.  

 

Ud fra en generaliseret betragtning kan det dog fremhæves, at det faglige ansvar for klimatilpasning 

ligger i kommunernes politiske fagudvalg – fx et miljøteknisk udvalg. Det overordnede ansvar har by-

rådet, som vedtager klimastrategier, budgetter m.m. Implementering og udarbejdelse af planerne sker 

i kommunernes fagforvaltninger ofte i samarbejde med spildevandsselskaber. Klimatilpasning rækker 

ofte ind over flere områder fx transport, miljø og økonomi, og der stilles derfor krav til samarbejde på 

tværs af de kommunale forvaltninger.   

 

Til trods for at forsyningerne principielt er en udførende aktør kan det i praksis være svært at trække 

skillelinjen mellem kommuner og forsyninger i forhold til, hvem der skaber rammerne for klimatilpas-

ning, da det på det operationelle plan ofte er forsyningerne der har erfaring med og projektorganisatio-

nen til at planlægge og konkretisere klimatilpasningsprojekterne; også selv om finansiering delvist er 

kommunal. Der er således betydelig forskel på, hvor mange arbejdsopgaver og hvor meget ansvar for-

syningerne påtager sig i den sammenhæng. Nogle forsyninger ser klimatilpasning som en mulighed for 

at få rollen som en samlet vandoperatør der varetager alle forhold vedrørende vand og som derfor også 

i fremtiden står for håndtering af vand i åer og opland, overfladevand i byerne samt stigende havvand. 

En række forsyninger har således påtaget sig en meget aktiv rolle i at udvikle nye typer af klimatilpas-

ningsløsninger både på teknisk og byrumsplan og er samtidig drivende i forhold til at konkretisere, 

hvordan ambitionerne om at fremme vækst og eksport kan sikres. Andre forsyninger ønsker i højere 

grad at fastholde fokus på de traditionelle kerneopgaver i form af drikke- og spildevand og er derfor i 

mindre grad rammeskabende.   
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Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Mellem (Kommunerne har interesse i et Living Lab da de skal implementere deres klimatil-

pasningsplaner. Et Living Lab kan fungere som et sted, hvor kommunerne kan få inspiration til nye 

løsninger, møde forskellige folk på tværs af aktører inden for klimatilpasning samt få adgang til best 

practise og erfaringer, der kan skabe legitimitet og nedsætte usikkerhed, når kommunerne skal ud og 

lave store investeringer) 

Betalingsvillighed: mellem til høj (stort udgiftspres i kommuner – omvendt disponerer kommunen 

over en lang række anlægs- og driftsmidler, der kan aktiveres i fald klimatilpasning kan samtænkes 

med øvrige aktiviteter).  

 

Regioner  

Regionerne er ikke formelt rammeskabende på klimatilpasningsområdet. Men regionerne kan ikke de-

sto mindre spille en vigtig rolle i to henseender.  

 

For det første er klimatilpasning som nævnt en disciplin der går på tværs af mange fagligheder og ni-

veauer og regionerne kan derfor være en vigtig aktør i at fremme samarbejde på tværs. Et eksempel 

herpå er Klikovand, som blev igangsat af Region Hovedstaden i 2008 med henblik på at fremme sam-

arbejdet mellem forsyninger og kommuner i hovedstadsregionen i forhold til skybrudssikring.  

 

For det andet varetager regionerne opgaven med at fremme vækst og erhvervsudvikling. Dette spiller 

tæt sammen med, at vandområdet ofte ses som ”det nye vind”, altså en mulighed for at satse på vand-

området som en dansk styrkeposition, der aktiverer en bred kreds af aktører og kompetencer indenfor 

et globalt vækstmarked. En ambition der blandt andet kommer til udtryk i Vandvision 2015, der opstil-

ler mål om, at der i 2025 skal være skabt 4000 nye arbejdspladser indenfor vandområdet. Flere af re-

gionerne har således specifikke vækst- og innovationstiltag indenfor vandområdet, herunder også kli-

matilpasningsområdet.  

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Stor (Regionerne står overfor en stor udfordring på klimatilpasningsområdet som de skal 

have løst – da klimatilpasning i høj grad er en tværkommunal udfordring, har regionerne en afgørende 

rolle. I et Living Lab kan de møde udbydere af løsninger og blive opkvalificeret. Her kan de finde inspi-

ration til, hvordan de kan definere skalerbare udfordringer og finde løsninger på dem) 

Betalingsvillighed: Mellem (Regionerne råder over få løse midler selv men kan være en vigtig aktør i 

forhold til at formidle adgang til blandt andet EU-midler). 

 

Interesseorganisationer  

Der er selvsagt en lang række interesseorganisationer der har fokus på klimatilpasning som følge af, at 

det er blevet en vigtig problemstilling for deres medlemmer: KL for kommunerne, FRI for ingeniø-

rerne og så videre.  

 

Den største samlende faktor er formentlig DANVA, der er en interesseorganisationen for alle, der ar-

bejder med vand og spildevand. DANVA repræsenterer således både virksomheder (især rådgivende 
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ingeniører og producenter) samt kunder (især forsyningerne) der arbejder bredt med vand, men som 

derfor også de seneste år er begyndt at arbejde med klimatilpasning. Som en veletableret aktør med en 

stærk medlemsbase har DANVA en vigtig rolle med at sikre koordination, vidensdeling og politikfor-

mulering (hvilket blandt meget andet sker på det årlige særdeles velbesøgte årsmøde). 

 

Interesse og betalingsvillighed i forhold til et Living Lab for klimatilpasning 

Interesse: Stor (unik mulighed for at få en markedsføringsplatform for deres medlemmer samt fast-

holde vandproblematikker og klimatilpasning på dagsorden) 

Betalingsvillighed: Lav (interesseorganisationernes økonomi er medlemsbaseret og der er derfor be-

grænset løse midler til rådighed, ligesom at der vil være stor opmærksomhed på at bruge midler på til-

tag, der opfattes som bredt legitime for alle medlemmer).  

 

De rammeskabende aktørers interesse i et Living Lab for klimatilpasning – sammenfat-

ning  

 

Rolle Mit ønske er at Living Lab 

kan hjælpe mig med at… 

Jeg kan bidrage med flg. 

ressourcer 

Ministerier og styrelser  Sikre at den politiske 
målsætning om klima-
tilpasning også effektu-
eres ude i kommu-
nerne.  

 Styrke alternativ finan-
siering der muliggør 
klimatilpasning uden at 
øge skatter og afgifter. 

 At fremme vækst og in-
novation, herunder 
Indfri ”vandvision” 
2015 

 At belyse modeller for 
det gode samspil mel-
lem stat og kommune 
og mellem offentlig og 
privat. 

Skabe lovgivning der fremmer 

og nødvendiggør klimatilpas-

ning.  

 

Skabe legitimitet om dagsorde-

nen. 

Regionale  Branding af regionen 

 Erhvervsfremme 

 Styrke tværkommunalt 
samarbejde 

Fremme samarbejde på tværs i 

regionen og mellem offentlig 

og privat.  

 

Regionale fondsmidler 

Kommune  Fremme brugen af kli-
matilpasning som et 
middel til at under-
støtte øvrige mål i kom-
munen.  

 Legitimering af tilpas-
ningsbehov og indsats. 

 Mulighed for at fremme 
samarbejde på tværs i 

Stille konkrete afprøvningsmu-

ligheder til rådighed.  

 

Indtænke muligheden for in-

novation og erhvervsfremme i 

udbud af opgaver.  
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forvaltninger med hen-
blik på at sikre et sam-
menhængende vand-
kredsløb. 

 Holde udgifter og skat-
ter i ro / på et lavt ni-
veau.  

 Fremme lokal vækst og 
eksponere kommunen. 

Lave plangrundlag der der gør 

det muligt og nemt at foretage 

klimatilpasning. 

Interesseorganisationer 

(Danva) 

 Vandvision 2025 

 Sikre forsyningsinteres-
ser 

 

 

Tværgående diskussion af interessenters interesse i et living lab  

Ovenstående gennemgang giver en række pejlemærker for udformningen af et living lab indenfor kli-

matilpasning. 

 

Finansieringen af et Living Lab – et puslespil med mange brikker 

Helt grundlæggende viser gennemgangen, at antallet af aktører og interesser er ganske omfattende og 

at en central rolle for et Living Lab handler om at facilitere vidensudveksling og møder der skaber 

overblik og sammenhæng. Og vel at mærke helst på måder som andre koordinerende tiltag ikke gør i 

forvejen.  

 

Klimatilpasning er som nævnt et problem der vedrører mange og som mange kan bidrage til løsningen 

af. Der er derfor mange der kan tænkes at have en rolle, ikke bare i brugen, men også i finansieringen 

af et Living Lab. Spredningen i interessen kan dog samtidig også udgøre et problem i forhold til at op-

stille forretningsmodellen for Living Lab’et – der er ikke nogen enkeltaktør der ejer problemet og der-

for heller ikke nogen enkeltaktør, der kan forventes at betale hele gildet. Snarere må finansieringen 

forventes at blive et kludetæppe med mange bidragsydere og med mange former for bidrag (økono-

misk tilskud, bidrag in kind, bidrag gennem politisk opbakning, bidrag i form af cases etc.).  

 

Samtidig kommer man ikke uden om, at der vil være brug for et økonomisk tilskud i kroner og ører til 

at finansiere driften af et Living Labs kernefunktioner. Hvor stort behovet er og præcis hvilken inte-

resse, og dermed hvilken betalingsvillighed, hver part har i Living Labet afhænger naturligvis af Labets 

udformning. Dog har vi tentativt forsøgt at indplacere interessenterne i forhold til både deres interesse 

i at fremme klimatilpasning (og dermed i et Living Lab for klimatilpasning) samt hvor mange økono-

miske ressourcer til finansiering af et Living Lab, de må formodes at kunne bidrage med: 
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Det er vigtigt at understrege, at placeringen er udtryk for et skøn og derfor ikke er eksakt samt at der 

vil være betydelige forskelle indenfor den samme interessentkategori. Endvidere er placeringen ikke 

statisk - en central overvejelse i udformningen af Lab’et er således at give den en karakter således, at 

interessenterne bevæger sig i retning af både at have stor interesse og stor betalingsvillighed. Eksem-

pelvis vil et Living Lab, der fokuserer på forvaltningsmæssige problemstillinger, oplagt være attraktivt 

for kommunerne mens et Living Lab, der særligt fokuserer på at vise tekniske løsninger, vil fremme 

producenternes investeringer.  

 

Med disse forbehold synes matricen dog at vidne om, at forretningsmodellen for Living Lab'et næppe 

bliver simpel. Modsat eksempelvis det eksisterende Living Lab for belysningsteknologi er der ikke en-

keltstående (og ofte globale) virksomheder, der kan bære hovedparten af udgifterne. Af samme grund 

vil der formentlig også være brug for at sikre finansieringen gennem flere skridt og i tæt samarbejde 

mellem private og offentlige midler med forsyningerne som vigtige medspillere. Én model kunne være, 

at Region Hovedstaden – som har høj interesse i projektet og som kan formidle kontakt til relevante 

økonomiske ressourcer – kan trække projektet i gang. Og at forsyninger, kommuner eller virksomhe-

der efterfølgende overtager i takt med, at det er blevet klarere hvad Living Lab’et tilbyder.  

 

Klimatilpasning – en dagsorden i bevægelse  

I ovenstående diskussion har vi forsøgt at give et generelt billede af de forskellige aktørers roller og in-

teresse i klimatilpasning. Samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, at billedet på ingen måde er statisk. 

Klimatilpasning er som nævnt en dagsorden, der har nydt en betydelig bevågenhed de sidste år med 

skybruddet i København som en udløsende begivenhed på nationalt plan (uagtet at der lokalt var 

mange områder i Danmark, der blev berørt af problematikken betydeligt før). Det er derfor også et 

område, der gennemløber en betydelig udvikling, som et Living Lab både vil skulle kunne falde i hak 

med og være med til at fremme.  
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I overordnede træk sker der således en forskydning i vægtningen mellem de fire hovedaktører som til-

sammen skaber vilkårene for udvikling indenfor klimatilpasning: 

 

 

 

 

 

 

 

Progressionen kan også beskrives som en række faser, der fører fra et politisk initiativ frem mod et 

etableret marked. Indledningsvis er markedet præget af, at den politiske planlægning og prioritering 

skal være på plads. I Danmark blev det særlig tydeligt ved kravet om, at alle kommuner skulle udar-

bejde en klimatilpasningsplan med udgangen af 2013. Herefter skal problemerne og potentialerne 

identificeres mere konkret – og typisk også på et mere lokalt niveau. Klimatilpasningsplanerne for 

kommunerne er eksempler på identificerede problemer og potentialer. Næste skridt i markedet vil 

være en implementering af disse planer, og det sker gennem projekter. Ofte starter kommunerne med 

pilot- og demoprojekter, fordi klimatilpasning har været et helt nyt område. De projekter bidrager til at 

udvikle markedet, men er endnu ikke skalerbare og er i høj grad tilpasset det enkelte sted. Herefter, 

når erfaringerne fra projekterne begynder at indfinde sig og best practise er identificeret, udvikler 

markedet sig til at blive så modent, at der findes etablerede produkter og services, som kan købes. 

Kunderne, herunder kommuner, forsyninger og private ved, hvad de skal efterspørge og løsningerne 

kan købes som ”hyldevare”. 
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Der er en sammenhæng mellem, hvem der er kilderne til innovation og markedets modenhed. I de ind-

ledende faser, hvor markedet skal etableres, er det afgørende, at myndigheder og vidensmiljøer driver 

udviklingen. Her er der et stort behov for offentlig dreven innovation og udviklingen af ny viden i for-

hold til at forstå behovet for klimatilpasning og herigennem levere den nødvendige evidens, som er af-

gørende for at etablere opbakning blandt de politiske beslutningstagere. I takt med at markedet mod-

nes vil innovationen i højere grad blive drevet af private virksomheder og organisationer. Der vil ikke i 

samme omfang være behov for ny forskningsviden, men mere kombination af eksisterende viden og 

løsninger fra virksomhederne. Kunderne vil i høj grad blive drivende i udviklingen, da de skal efter-

spørge de løsninger virksomhederne udvikler.    

 

I Danmark er markedet på mange måder forholdsvis modent, idet alle kommuner har identificeret de-

res problemer og potentialer. Uagtet at der – som vi kommer ind på i det følgende afsnit – er stor for-

skel hvor langt kommunerne er nået, så står markedet på tippen til implementering. 

Det synes derfor oplagt, at et Living Lab for at fremme implementeringen af klimatilpasning har et 

større fokus på henholdsvis kunder og virksomheder fremfor myndigheder og vidensmiljøer. Og der-

med vil være medvirkede til at underskifte transitionen fra en politisk og forskningsdreven dagsorden 

til et kommercielt drevent marked. Living Lab’et vil i givet fald fungere som en ”oversætter” der slår 

bro mellem to forskellige logikker og to aktørfelter. 

 

Hvis målet med et Living Lab er at understøtte eksport, er det samtidig vigtigt at være opmærksom på, 

at de fleste udenlandske markeder ikke er modnet på samme måde som det danske. Her vil der derfor 

være behov for at inddrage vidensmiljøer og myndigheder med henblik på at videregive erfaringer med 

at etablere markedet. At eksportere ”Danmark a/s” så at sige, hvor det både er viden om regulering, 

samarbejds—og finansieringsformer der foruden selve de fysiske løsninger der sælges.  

 

Klimatilpasning – hvor er de hvide pletter på landkortet? 

Samtidig med at et Living Lab skal have en krog i - og bidrage til samspillet mellem - allerede igang-

satte initiativer, er det også værd at overveje, om man kan give Living Lab’et en profil, hvor det i størst 

mulig grad spiller på en del af banen, hvor de eksisterende initiativer og aktører ikke er. Dette vil give 

Living Lab’et en højere nyhedsværdi og reducere risikoen for klumpspil.  
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Med afsæt i ovenstående diskussion samt vores øvrige arbejde med klimatilpasning generelt er føl-

gende reformuleringer af klimatilpasningsdagsordenen særligt oplagte at se nærmere på:  

 

- Fra maskine og faskine til menneske og forståelse: Selv om der løbende er sket en nuancering 

af klimatilpasningsdiskussionerne med dertil knyttet involvering af mange fagligheder, så bæ-

rer den etablerede del af sektoren stadig præg af at opfatte klimatilpasning som teknisk disci-

plin med fokus på fysisk håndtering af vand. Der synes at være en endnu ikke udfyldt position 

hvor feltet opfattes som en samfundsfaglig og human disciplin med fokus på beslutninger og 

meningsdannelse. 

 

- Fra forskning til forretning: Fra at være drevet af forskningsinteresse med dertilhørende fokus 

på teknologiudvikling og videnskabelig dokumentation til i højere grad at være drevet af hvad 

der er praktisk muligt og økonomisk lønsomt (jf. diskussionen ovenfor).  

 

- Fra Christiansborg til byrådssalen: Fra at være en landspolitisk visionsdreven dagsorden der 

har handlet om de overordnede rammevilkår til i højere grad at være en tværkommunal for-

valtningspraksis, der skal fungere i en travl hverdag og holdes indenfor budgetrammen (jf. dis-

kussionen ovenfor).  

 

- Fra beton til brug: Omdrejningspunktet for den hidtidige indsats har i høj grad handlet om at 

tilvejebringe datagrundlaget for og efterfølgende gennemføre de fysiske anlægsprojekter. I takt 

med at anlæggene etableres bør driften og brugen af klimatilpasningsløsningerne komme i fo-

kus. Byggeriets projekterende og udførende aktører har typisk ikke så meget fokus på eller vi-

den om drift og adfærd (jf. også diskussionen i byggebranchen om behovet for øget viden om 

”commisioning”, altså bygningers ”idriftssættelse”). Der synes således at være en oplagt rolle, 

der handler om at følge op på og vise, hvordan samspillet mellem teknisk løsning, by og men-

neske udvikler sig over tid.  

 

Det er naturligvis en selvstændig øvelse at gennemtænke, hvordan ovenstående reformuleringer kan 

samtænkes samt i hvilken grad Living Lab’et skal befinde sig på den etablerede eller nye del af spille-

banen.  

 

Én mulig vinkling vil være at betone, at det svære ikke er at bygge fysisk infrastruktur (altså at hånd-

tere vandet), men at bygge den infrastruktur, der skal beslutte og bruge løsningerne (altså at håndtere 

beslutninger og adfærd).  I en sådan forståelse vil Living Lab’et mere være et borger- og forvaltnings-

mæssigt laboratorium end et fysisk testsite. Dermed ikke sagt at der ikke vil være fysiske elementer i 

Lab’et – men de vil skulle tjene til at beskrive, hvordan man nåede frem til løsningerne og hvordan de 

fungerer og opleves i samspil med andre tiltag. Altså en slags decision lab for klimatilpasning.  
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Del 2: Hvor langt er kommunerne i Region Hovedstaden kommet i deres 

klimatilpasning?  

I ovenstående afsnit har vi beskrevet en generel tendens mod øget modenhed på det danske marked. 

Denne udvikling dækker over betydelige forskelle som følgende gennemgang af kommunerne i Region 

Hovedstadens klimatilpasningsindsats vil vise.  

 

De kommunale klimatilpasningsplaner er omdrejningspunktet for kommunernes 

klimatilpasningsindsats. De indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, anviser tiltag 

til at imødegå dem - og prioriterer indsatsen. Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 

sommeren 2012 en aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde en klimatil-

pasningsplan (fristen blev siden forlænget til ultimo 2014). Alle kommuner har nu udarbejdet klimatil-

pasningsplaner og deres indhold er således en god indikator for hvor moden kommunernes 

klimatilpasning og hvilken retning den tager. 

 

Som led i foranalysen har vi derfor kortlagt klimatilpasningsindsatserne i Region Hovedstadens Kom-

muner. I de kommuner hvor handleplaner for klimatilpasning fremgår af klimatilpasningsplanen har 

vi beskrevet alle klimatilpasningsindsatser i kommunen og vurderet dem på en skala fra 1-3 efter hvor-

dan de hører under udvalgte virkemidler til klimatilpasning. 

 

En klimatilpasningsplan er ikke bare en klimatilpasningsplan  

På et overordnet niveau er Klimatilpasningsplanerne forholdsvis ens, hvilket ikke er så overraskende 

taget i betragtning af, at de er udarbejdet nogenlunde samtidigt og udspringer af den samme overord-

nede regulering. Den typiske kommunale klimatilpasningsplan består af følgende elementer: 

 

A. Baggrund og forudsætninger 

B. Risikobillede 

C. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer 

D. Handlingsplan for klimatilpasning. 

 

Men går man tættere på, er der betydelige forskelle i klimatilpasning både hvad angår modenhed og 

detaljering.  

Betydelig forskel i modenhed  

Baggrund og forudsætninger (ad A) samt risikobillede (ad B) er generelt velbeskrevne i kommunernes 

klimatilpasningsplaner. Hovedparten har også en forholdsvis velbeskreven struktur for efter hvilke 

rammer og retningslinjer tilpasningen skal finde sted (ad C) mens enkelte/nogle kommuner også har 

beskrevet de konkrete initiativer der skal imødegå de identificerede risici (ad 4).  

 

Der synes således at være betydelige forskelle i hvor langt kommunerne er i deres indsats. Dette må 

formodes at afspejle forskelle i hvornår arbejdet blev igangsat (flere kommuner var allerede i gang før 

Klimatilpasningsplanerne blev gjort obligatoriske) samt hvor stor social og politisk fylde klimatilpas-

ning har fået kommunalt.   
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Kommunernes tilgang til og forudsætninger for at arbejde med klimatilpasning varierer i forhold til 

deres viden om og interesse i emnet. Lidt forsimplet kan cyklussen beskrives som følger: 

 

 

 

Forløbet er som følger: 

 

Lille viden – lille interesse: I udgangspunktet har kommunerne haft lille interesse i og vi-

den om Klimatilpasning, der både som begreb og oplevet realitet først for alvor har slået 

igennem de sidste 10 år. Det er først i takt med enten oplevede regnhændelser og / eller et 

stort politisk og dagsordenssættende pres at der sker en mobilisering i retning af en 

større interesse. Set fra en læringsvinkel er man her ”ubevidst inkompetent”.  

 

Stor interesse – lille viden: Tilstanden her er kendetegnet ved at kommunerne nu er op-

mærksomme på problemet men stadig har relativ lille viden om hvordan det skal håndte-

res teknisk, administrativt og finansielt. En stor del af udfordringen her knytter sig til det 

forhold at klimatilpasning udøves på tværs af forvaltningsområder i kommunen samt sker 

i tæt (finansielt) samarbejde mellem kommune og forsyninger. Samtidig er det også nyt 

for borgere at forholde sig til klimatilpasning både fordi fænomenet er nyt og fordi der er i 

dansk sammenhæng er en udbredt tradition for at ”det med drikkevand og kloak er da no-

get kommunen tager sig af”. Det er først gennem gennemførelsen af en lang række klima-

tilpasningprojekter at der gradvist sker en professionalisering af feltet. Men er her ”be-

vidst inkompetent” – man er nybegynder der opererer uden regler eller procedurer.  
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Stor interesse – stor viden: En række af de kommuner der har arbejdet mest intenst med 

området er nu ved at nærme sig en situation hvor de foruden stor interesse også har stor 

viden om feltet. Det er måske lidt en tilsnigelse at sige, at denne situation har indfundet 

sig endnu, men der er ikke nogen tvivl om at især de seneste fem års store bevågenhed i 

samspil med gunstige finansieringsregler i form af medfinansieringsordningen (hvor For-

syningsselskaber i perioden 2014-15 har kunnet dække 100% af udgifterne til klimatilpas-

ningsløsninger så længe det kan godtgøres, at løsningen er den billigste måde at håndtere 

vandet på) har haft en afgørende effekt. På sigt må det forventes, at denne øgede indsats 

kan medføre en routinisering, hvor arbejdet bliver sat i system og dermed i højere grad 

bliver del af den daglige forvaltning (svarende til hvad der er sket for den del af bæredyg-

tigt byggeri der omhandler energiforbrug, hvor eksempelvis en BE10 beregning er noget, 

man regner på med samme selvfølge som statikken). Man er her først avanceret nybe-

gynder der arbejder regelbaseret og siden kompetent, dvs. man træffer analytiske valg 

mellem et bredt repertoire af handlemuligheder.   

 

Stor viden – lille interesse: Her er klimatilpasning i højere og højere grad noget man bare 

gør, fordi viden ligger på rygraden eller i formelle og uformelle routiner og standarder. 

Erfaringen gør, at man mestrer området bedre og bedre og kyndigt kan træffe valg med 

afsæt i, hvad der er det rigtige i den givne situation for til sidst som ekspert at arbejde 

fuldt routiniseret og intuitivt. 

 

På mange måder er den sidste tilstand den ønskværdige: den rette klimatilpasning foretages med et 

minimalt ressourceforbrug. Men samtidig rummer den implicitte tilgang også en fare for, at klimatil-

pasning kan gå i glemmebogen – den er blevet en selvfølge, der ikke løbende bakkes op og indsatsen 

risikerer at blive nedprioriteret, hvis den eksisterende praksis konfronteres med andre mere aktuelle 

dagsordner. Tilsvarende kan der også være en risiko for, at den routiniserede tilgang ikke løbende føl-

ger med til ændringer i eksempelvis klimatiske forudsætninger. Man risikerer at havne i en såkaldt 

specialiseringsfælde, hvor man bliver bedre og bedre til en bestemt tilgang uden at udforske mulighe-

derne i alternative tilgange.  

 

Og hvad betyder det så for udformningen af Living Lab’et?  

 

For det første er der den helt overordnede pointe, at Living Lab’et må være dynamisk. Det er forskel-

lige ydelser der skal til alt efter om målet er at mobilisere, professionalisere, routinisere eller undgå at 

klimatilpasningsindsatsten glemmes. Living Labet må flytte sig i takt med, at kommunernes viden og 

interesse flytter sig. Da klimatilpasning er et felt i hastig forandring må dette i praksis indebære, at 

planlægningshorisonten for Lab’ets udformning ikke bliver for lang.  

 

For det andet er der som angivet betydelig forskel på, hvor langt kommunerne er. Nogle af kommu-

nerne er stadig på nybegynder-stadiet, mens andre er avancerede begyndere og kompetente udøvere.  

Lidt forsimplet kan der skelnes mellem kommuner der er ”lead-users” og ”følgere”. ”Lead-userne” er 

kommuner der har prioriteret klimatilpasningsindsatsen højt og som er kommet langt. Det er typisk 

kommuner der har været ramt at signifikante klimahændelser samt kommuner der af andre grunde ser 
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klimatilpasningsindsatsen som en central politisk satsning og også gerne virkemiddel for at opnå øv-

rige effekter (eksempelvis byudvikling og erhvervsøkonomisk vækst). ”Følgerne” er kommuner, hvor 

klimatilpasning er ét hensyn ud af mange og som ikke er kommet så langt i deres indsats.  

 

Denne forskel i tilgang og modenhed indebærer, at der vil være betydelige forskelle på, hvilke ydelser 

der skal leveres, hvis Living Lab’et skal være attraktiv for hele regionen. Det er i den sammenhæng vig-

tigt at være opmærksom på, at der kan være en metodisk bias mod, at man især fokuserer på de kom-

muner (og forsyninger) der er kommet langt, da det er dem der er mest synlige. Det er velkendt, at der 

er betydelig forskel på, hvad der driver disse ”lead-users” og så dem der følger efter. Hvor det for lead-

useren er et plus, at der er usikkerhed og innovationspotentiale knyttet til arbejdet, vil kravet til forud-

sigelighed og dokumenterbarhed ofte være større for dem der følger.  

 

I forhold til de af GATE 21 skitserede labs vil den måde, de indpasser sig i forhold til kommunernes 

modenhedsgrad, kunne tænkes at variere på følgende måde alt efter om man er en af de kommuner, 

der har rykket først eller en af dem, der har mulighed for eller ønske om at stå på skuldrene af andres 

erfaringer.  

 

For lead-useren har develop’lab’et været det oplagte sted at starte. Både fordi der ikke har været op-

lagte løsninger at tage fat i og fordi, disse kommuner netop har været optaget af at udnytte innovati-

onspotentialet i klimatilpasning. Dette har efterfølgende (eller samtidigt med) været fuldt af ambitio-

nen om at vise, hvordan klimatilpasning i praksis kan tage sig ud for derigennem at illustrere mulighe-

derne for at forene klimatilpasning med en række andre udviklingsdagsordner. Demo-lab-lignende 

funktioner har derfor ofte været søsat før den efterfølgende test og dokumentation (quality lab’et). Lidt 

forsimplet sagt kan processen beskrives som følger:  
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For dem der følger efter vil behov for interesse i develop-lab’et være begrænset. Man vil formentlig 

have brug for at få en overordnet forståelse af, hvad klimatilpasning er for en størrelse som afsæt for at 

kunne træffe kvalificerede beslutning herom både på politisk niveau, i administrationen og med ind-

dragelse af brugerne. Modsat lead-user kommuner, hvor klimatilpasning i høj grad har været norma-

tivt drevet, vil følgerne formentlig hurtigt nå til et punkt, hvor det er projekternes økonomiske- og 

driftsmæssige sikkerhed, der afgør hvad og hvor meget der implementeres. Quality lab’et og den del af 

”go-to-market”-lab’et der handler om skalering vil således fylde meget for denne gruppe. Omvendt vil 

eksportpotentialet formentlig have begrænset interesse for denne gruppe, der modsat lead-userne ikke 

har gjort klimatilpasning til en central del af erhvervsstrategien.  
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Samtidig med at ovenstående afspejler en erkendelse af, at relevansen af og ambitionen i forhold til 

klimatilpasning ikke kan forventes at være ensartet for alle kommuner, er det værd at tænke over, hvad 

der i højere grad vil få nogle af kommunerne til at se klimatilpasning, ikke bare som en nødvendighed, 

men også mulighed. Med andre ord hvad der skal til for at flytte kommuner og forsyninger fra at være 

”følgere” til at være ”lead-users”. Et Living Lab der viser potentialet i klimatilpasning og som formår at 

lave en bred mobilisering på tværs af i dag adskilte interesser og fagligheder vil kunne spille en vigtig 

rolle i denne sammenhæng.   

 

Forskel i hvilke løsninger der fokuseres på 

Foruden forskelle i modenhed er der også stor forskel på hvilke elementer som de respektive kommu-

ners klimatilpasningsplaner fokuserer på.  

Som led i foranalysen er klimatilpasningsindsatserne i Region Hovedstadens Kommuner kortlagt med 

afsæt i de oplysninger, der fremgår af klimatilpasningsplanerne. Konkret har vi på en skala fra 1-3 

skønnet, hvor meget en række udvalgte virkemidler fylder i klimatilpasningsplanerne:  

- Skybrudssikring: Fysiske løsninger til sikring af bygninger etc. når vandet er nået frem 

- LAR: Lokal afledning af regnvand. Forebyggende løsninger. 

- Semi-separering: Afkobling af regnvand i dele af kommunen. 

- Grønne tage: Tage der holder på regnvandet, så regnvandskloakken aflastes 

- Vandveje: Veje der transporterer og forsinker vand, så kloakken aflastes 
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- Byudvikling: Planer og projekter for områder i kommunerne, hvor byens arealer bruges til no-

get nyt - det kunne være planlægning af nye bydele eller ændringer i planlægning af større by-

områder.  

- Planlægning og analyse: Analyse og planlægning af muligheder for etablering af løsninger 

- Borgerinddragelse: Mobilisering af borgere i klimatilpasningen. 

 

Ser man på tværs af kommunerne gør følgende vægtning af, hvordan virkemidlerne er operationalise-

ret i klimatilpasningsplanerne sig gældende (gennemsnit af kommunernes beskrivelse af virkemid-

lerne på en skala fra 1 til 3, hvor 1 er lavest og 3 er højest): 

 

Grønne tage 0,9 

Semiseparering 0,9 

Byudvikling 1,7 

Skybrudssikring 1,8 

Vandveje 1,9 

Borgerinddragelse og mobilsering 2,2 

LAR 2,2 

Planlægning og analyse 2,5 

 

Dette generelle billede afspejler, at mange kommuner stadig er i den indledende fase med at imple-

mentere klimatilpasning, hvor planlægning og analyse samt den indledende borgerinddragelse fylder 

meget. Men ser man nærmere på de enkelte kommuners fokus, er der betydelig forskel på, hvilke vir-

kemidler, og hvor mange, der er i fokus. I følgende oversigt er det opgjort, hvor mange af ovennævnte 

otte virkemidler kommunen har angivet, at de vil bruge i nogen eller høj grad i deres klimatilpasnings-

plan (bemærk at følgende oversigt alene omhandler, hvad der er operationaliseret i selve klimatilpas-

ningsplanen – nogle kommuner har beskrevet de opfølgende tiltag i selvstændige handleplaner, hvil-

ket nedenstående ikke indfanger. Bemærk også at kun 17 af Region Hovedstadens klimatilpasningspla-

ner har haft en detaljering, der gør kvantitativ vurdering mulig): 
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Set i relation til overvejelserne om et Living Lab indebærer denne forskel, at det er svært at forestille 

sig, at omdrejningspunktet for Lab’et kan være en enkelt teknologi. Modsat DOLL, der i udgangspunk-

tet handler om lys, vil et klimatilpasningslab skulle dække mange teknologier for at blive opfattet som 

relevant for alle parter. Dette vil så igen betyde, at anlægsomkostningerne ved at etablere et lab for 

full-scale demonstration af teknologier vil blive meget omfattende. Dertil kommer – som vi kommer 

ind på i følgende afsnit – at det ikke er den tekniske usikkerhed der opleves som den største barriere 

for kommunerne.   

 

Barrierer for klimatilpasning i kommunerne  

Som beskrevet er klimatilpasning en ny multidisciplinær størrelse for kommunerne at forholde sig til. 

Og de barrierer kommunerne oplever knytter sig således både til: 

 

- Teknisk usikkerhed: Hvordan fungerer løsningerne? 

 

- Finansiel usikkerhed: Hvordan finansieres løsninger; både hvem der betaler for deres etable-

ring og for den løbende drift)  

 

- Administrativ usikkerhed: Hvordan processen med at træffe beslutning om og skabe rammer 

for klimatilpasning varetages internt på tværs i forvaltninger og i samarbejdet mellem kommu-

ner og forsyningerne. Hvem gør hvad? 

 

- Politisk og brugermæssig usikkerhed: Hvordan kan klimatilpasning forankres lokalt hos politi-

kere og borgere for dermed både at skabe legitimitet om beslutningen og sikre ibrugtagning og 

ejerskab til de færdige løsninger.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Kommune 2

Kommune 3

Kommune 4
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Kommune 12

Kommune 13

Kommune 14

Kommune 15

Kommune 16

Kommune 17



Side 42/58 

 

 

I det følgende vil vi uddybe, hvordan disse usikkerheder opleves hos kommunerne. Beskrivelsen er 

både baseret på de gennemførte møder med deltagelse af især kommuner og forsyninger, udviklings-

forløb i regi af Klimaspring med mere samt på forskningsrapporterne Lund, D.H. (2016): Implemente-

ring af 10 klimatilpasningsplaner – aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser. IGN Rapport marts 

2016, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg samt Hellesen, T., Lund, Dorthe 

H., Nellemann, V. og Sehested, K. (2010): Klimatilpasning i de danske kommuner – et overblik. Ar-

bejdsrapport nr. 121, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 85 s. 

 

Teknisk usikkerhed 

De tekniske udfordringer i kommunerne relaterer sig både til planlægnings- og analysearbejdet såvel 

som til det implementerings og driftsmæssige. Grundlæggende er det en vigtigt prioritet for kommu-

nerne, at man finder ud af, hvordan man bedst og mest (omkostnings)effektivt løser udfordringer. Her 

er det nødvendigt med valide hydrauliske beregninger. Selvom man med den nationale højdemodel og 

en række veludbyggede analyseredskaber leveret af de rådgivende ingeniører er langt med dette ar-

bejde, er der alligevel nogle udfordringer tilknyttet. Særligt i forhold til flade landskaber, hvor det er 

svært at vide præcist, hvilke områder der er i fare, når skybruddene rammer. Ligeledes er der i flere 

kommuner et manglende overblik over det rørlagte system, hvilket skaber uforudsigelige hændelser og 

usikre modelleringer. Sidst er grundvandsstigningerne en faktor, der ofte ikke er medtaget i de eksiste-

rende modeller.  

 

Langt den største tekniske udfordring relaterer sig dog til at sikre effekten af de implementerede løs-

ninger over meget lange tidshorisonter, særligt de løsninger der sjældent kommer i brug. Dette relate-

rer sig både til de driftsmæssige forhold, men også til de begrænsninger som eksempelvis skybrudsveje 

sætter på anvendelser, hvis man skal sikre systemets samlede hydrauliske funktionalitet. 

Derudover er der en udfordring i forhold til, at der indgår mange nye typer af teknologier, som man 

ikke kender levetiden på og som udfordrer de eksisterende ansvarsfordelinger i forhold til drift. Det 

gælder særligt multifunktionelle elementer, som både indgår i den tekniske vandhåndtering og som 

eksempelvis et rekreativt element, hvor ansvaret traditionelt har været opdelt mellem forsyning og 

kommune. Derudover sætter de nye løsninger også nye krav til driften, for eksempel ift. glatførehånd-

tering, hvor den øgede udledning af regnvand sætter begrænsninger på brugen af salt.  

 

En særlig del af den tekniske usikkerhed knytter sig til såkaldte ”smarte” eller digitale løsninger. Gene-

relt mangler mange kommuner indsigt i de teknologier, der bruges i smart city-løsninger. Kommu-

nerne er usikre på, hvilke smart city-løsninger de skal købe, hvilke udbydere de skal købe dem fra og 

hvordan de skal købe dem. Samtidig er den kommunale organisation for opdelt til at håndtere emnet. 

Copenhagen Solutions Lab, er et forsøg på at integrere smarte byløsninger på tværs af kommunens for-

valtninger. 

 

En anden digital barriere handler om deling af data. Åbne data er centralt for at implementere nye da-

tabaserede løsninger i byerne, men centrale bydata er ofte beskyttet af kommuner, der vil beskytte data 

som indtægtskilde. En stribe danske kommuner er imidlertid i gang med at offentliggøre data.  
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Finansiel usikkerhed  

En analyse foretaget af Københavns Universitet, Rekreativ klimatilpasning Samarbejde mellem kom-

muner og spildevandsforsyninger, Charlotte Amalie Malling Andersen, Københavns Universitet, vi-

ser, at den klart største udfordring i samarbejdet mellem kommune og forsyning er finansiering. 

Selvom medfinansieringsordningen har skabt incitament til at kombinere klimatilpasningen med etab-

lering af rekreative elementer, så er det en udfordring, at de øgede værdier af de elementer, som ikke 

direkte relaterer sig til vandhåndteringen, ikke må medregnes, når der skal sammenlignes med om-

kostningseffektiviteten i forhold til traditionelle løsninger og som nævnt tidligere er forsyninger under-

lagt prisloft. Som nævnt i ovenstående skaber de nye løsninger også uklarhed om det driftsmæssige 

ansvar. Ordningen har dog givet kommunerne god mulighed for at samtænke klimatilpasningen med 

byudviklingstiltag, og det er generelt i de kommuner, hvor klimatilpasning bliver set som en risiko- el-

ler udviklingsproblematik frem for en miljøproblematik, at der bliver afsat flest ressourcer. Flere kom-

muner og forsyninger efterlyser levetidsforlængelse af medfinansieringsprojekter, idet dette vil for-

bedre business casen markant og dermed synliggøre positive økonomiske konsekvenser.  

 

Generelt anses det dog som en barriere i kommunerne at der mangler et økonomisk overblik over ef-

fekter og investeringsbehov, hvilket relaterer sig til udfordringerne omkring de hydrauliske modelle-

ringer og risikokortlægninger. Grundlæggende er der dog stort fokus på, at klimatilpasning er en for-

nuftig og nødvendig investering. Udfordringen relaterer sig derfor ofte til at sikre midlerne til de 

grundlæggende forundersøgelser som netop viser, hvad der er de mest effektive tiltag. Samtidig har 

man svært ved at vurdere, hvor mange ressourcer der skal afsættes både i de enkelte projekter og i den 

løbende håndtering af klimatilpasning, fordi man ikke har arbejdet med lignende opgaver før.  

 

I direkte forlængelse heraf er mange klimatilpasningstiltag relativt omkostningstunge. Det kan være 

svært for kommuner og forsyninger at udlicitere opgaver af den størrelsesorden til en tredjepart. Især 

når man mangler overblik over effekter. Hertil kommer at projekterne ofte har en meget lang realise-

ringstid samtidig med, at de skal virke i et dynamisk byrum som løbende ændrer karakter. Den indbyr-

des afhængighed af forskellige projekter kan dermed være svær at administrere og monitorere.  

Ansvarsfordelingen er yderligere en udfordring i forhold til private grundejere, hvor det til tider er 

uklart, hvem der skal stå for hvad. Med muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget er der 

skabt et godt incitament for private til at håndtere regnvand lokalt, men der er diskussion af, hvorvidt 

man skal tillade graduerede tilbagebetalinger og hvordan man sikrer, at den aftalte andel af vandet så 

også bliver håndteret lokalt.  

 

Administrativ usikkerhed 

Om noget er klimatilpasningsudfordringen en samarbejdsudfordring. Den kræver helt nye konstellati-

oner både på tværs af forsyning og kommune, på tværs af forskellige kommuner og ikke mindst internt 

i kommunerne på tværs af forvaltninger. Generelt ses samarbejdet med forsyninger som godt og dis-

kussionen handler meget om, hvorvidt de i højere grad skal overtage ansvaret for hele vandkredsløbet 

frem for kun det tekniske vandkredsløb.  
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På tværs af kommuner handler det særligt om at blive enige om de beslutningsmæssige strukturer i 

samarbejdsaftaler. Hvem har mandat til hvad? Hvor meget skal vedtages i de enkelte kommuner og 

hvor meget kan vedtages i en projektgruppe? 

 

Internt i kommunerne er der stor forskel på, hvordan klimatilpasningen prioriteres i den planmæssige 

grundlag. I nogle kommuner starter man med de konkrete projekter, andre steder starter man med det 

strategiske niveau og for nogle er det mere en skridtvis implementering i eksisterende plangrundlag så 

som miljøstrategier. Overordnet ses det dog som en nødvendighed, at der er et gennemgående fokus 

på klimatilpasning på tværs af kommunen, hvilket kræver at der bliver kommunikeret og koordineret 

omkring alle de forskellige tiltag der sker. Noget der bestemt ikke er præcedens for i kommunerne, og 

det opleves som en stor udfordring at de enkelte sagsbehandlere ikke kender til igangsatte forsøgs- og 

samarbejdsprojekter og derfor forsinker eller besværliggør implementeringen af projekter. Derfor er 

der brug for nye forretningsgange som sikrer, at klimatilpasningen bliver tænkt ind på tværs.  

Generelt er der god erfaring med at arbejde tværfagligt i arbejds- eller projektgrupper, men også her er 

der udfordringer i forhold til forskellige faglige tilgange og forskellige prioriteter. Generelt adskiller 

klimatilpasningsprojekter sig også ved at rumme et element af usikkerhed, og derfor kræver det en 

fleksibel struktur at implementere dem.  

 

Den sidste udfordring er i relation til det lovgivningsmæssige. Der er mange forskellige lovgrundlag 

som influerer på klimatilpasning og de spiller tit dårligt sammen. For eksempel i forhold til vandløb 

som ifølge bekendtgørelse af lov om vandløb kan benyttes til afledning af vand, men hvor man samti-

dig skal leve op til de statslige vandplaner hvor fokus er, at man skal sikre en god økologisk tilstand. Et 

andet uklart område relaterer sig til kystbeskyttelse i natura 2000 områder, hvor Kystdirektoratet og 

Naturstyrelsen ikke koordinerer eller samarbejder. 

 

Politisk og brugermæssig usikkerhed 

At fastholde det politiske fokus er essentielt for at sikre de langsigtede investeringer. Særligt fordi kli-

matilpasning på nuværende tidspunkt ikke er forankret lovmæssigt. Kravet om klimatilpasningsplaner 

var en engangsaftale i mellem KL og den forrige regering og der er således ikke noget krav om at opda-

tere dem. Samtidig indgår klimatilpasning heller ikke som et prioriteret område i udarbejdelsen af 

kommune- og lokalplaner, hvilket er en stor udfordring ift. at fastholde fokus på det administrative ni-

veau. Med ændringen fra 2012 er det dog muligt at bruge klimatilpasning som en planlægningsmæssig 

begrundelse for at stille krav i lokalplaner. Førhen kunne det kun gøres med henvisning til æstetiske 

forhold. Lokalplanerne kan dog kun regulere fremtidige anvendelse af arealer og ikke eksisterende. De 

fleste nybyggede områder bliver dog reguleret i dag så klimatilpasning bliver tænkt ind fra starten.  

 

Der bliver dog også rapporteret om, at det kan være svært at fastholde krav i praksis overfor private 

udviklere og boligejere. Udfordringen her knytter sig især til uklarhed i ansvarsfordeling og en generel 

manglende forståelse af hydraulik (man er ikke vant til at vand er et problem – og når det er, er der en 

forventning om at ”det ordner kommunen jo”). Det vil sige, at det er svært at få dem der ligger oplands 

til at håndtere vandet, når det nu ikke lander i deres kældre. Samtidig ses klimaforandringer dog også 

som en anledning for mange kommuner til i højre grad at inddrage og opdrage borgerne og skabe nye 

relationer, hvilket er med til at modne de private aktørers forståelse af feltet.   
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Generelt er der rigtig god erfaring med større fyrtårnsprojekter, hvor både politikere, borgere, forsy-

ning og kommune arbejder på tværs med at løfte et område. Det er mere i den daglige praksis at det 

kniber med at fastholde opmærksomheden, hvilket som nævnt potentielt kan have store følger for 

funktionaliteten af det totale vandhåndteringskredsløb, når enkelte elementer ikke opfylder deres 

funktion eller har den beregnede effekt.   

 

Synlighed eller mangel på samme udgør et legitimeringsproblem for beslutningstagere. Projekterne vil 

typisk være aktive mindre end hvert 10 år. Og hvordan fejrer man succeserne, når kriteriet er, at der 

IKKE er vand på terræn.  

 

Sammenfattende diskussion af usikkerheder 

Lidt forsimplet sagt kan man sige, at klimatilpasning har flyttet sig fra at gøre noget første gang nogle 

få steder til at skulle udbredes bredt. Og at udfordringen i dag derfor ikke så meget er produktudviklin-

gen af løsningerne, men hvordan man træffer beslutningen om, hvilke løsninger der samlet set og over 

tid skaber mest værdi.  

 

Dette peger i retning af følgende score på hvordan kommunerne oplever de forskellige usikkerheder: 
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Det er oplagt at behandlingen af disse usikkerheder udgør et vigtigt pejlemærke for udformningen af 

Living Lab’et. Eksempelvis at der er brug for at vise problemstillingen såvel som løsninger på en sådan 

måde, at det er med til at skabe en øget forståelse bredt hos både politikere og borgere. 
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Del 3: Det internationale potentiale  

 

Formålet med denne del af notatet er at belyse det internationale markedspotentiale for et Living Lab i 

Region Hovedstaden. En central ambition for Living Lab’et er at fungere som et internationalt udstil-

lingsvindue for danske klimatilpasningsløsninger og dermed være et sted der både bringer Danske løs-

ninger ud i verden, men som også tiltrækker udenlandske aktører og viden.  

 

Motivationen for denne del af analysen er, at der er stor forskel på forudsætningerne for at arbejde 

med og implementere klimatilpasningsløsninger i forskellige verdensdele. Og dermed stor forskel på 

hvad et Living Lab vil skulle understøtte.  

 

Vi starter med at identificere, hvor det potentielle marked for eksport og samarbejde er – hvor er de 

attraktive markeder rent geografisk? Denne del starter med et globalt overblik over behovet for klima-

tilpasningsløsninger og zoomer herefter ind på udvalgte områder, hvor der er særligt oplagte mulighe-

der for at afsætte danske klimatilpasningsløsninger. Dette sker ved at se nærmere på, i hvilken grad de 

vejrmæssige såvel som økonomiske, politiske og infrastrukturelle forudsætninger for investeringer i 

klimatilpasning matcher de danske forhold. Med andre ord hvilken strukturel lighed der er mellem det 

danske marked og markeder i forskellige dele af verden.   

 

Et er at vide hvor markedet er. Noget andet er at finde ud af vejen derhen. Det ser vi nærmere på i den 

afsluttende del: hvordan entrerer man de identificerede markeder og hvilke ordninger samt markeds-

føringsplatforme og –anledninger kan hjælpe med at understøtte internationaliseringen? Som det vil 

fremgå, er der betydelige forskelle på et Living Labs ydelser og samarbejdspartnere alt efter hvilken 

go-to-market-strategi som Lab’et skal hjælpe virksomheder med at understøtte.  

Hvor er markedet  

Efterspørgslen efter klimatilpasningsydelser skabes i et samspil mellem en række forhold, som er valgt 

ud fra den betragtning, at et markedspotentiale skabes ud fra 1) et identificeret et marked (en efter-

spørgsel) samt 2) en vej derhen – dvs. en evne og transaktionsmekanisme der kan facilitere udvekslin-

gen. Mens det fysiske klima i nedbør, storme og stigende havvand fortæller os noget om udfordringen 

for et område, så fortæller det økonomiske klima noget om villigheden til at investere i klimatilpasning 

og gøre noget ved problemet. 

 

På samme måde fortæller et områdes infrastrukturelle forudsætninger os noget om udfordringen med 

at klimatilpasse, mens den beslutningsmæssige infrastruktur giver os en retning i forhold til behovets 

mulighed for at udvikle sig til en reel efterspørgsel, og om der er strukturer på plads i området til at 

håndtere og systematisere efterspørgslen. 

 

I grovsorteringen af potentielle Klimaspring markeder har vi derfor set på: 

 

- Det fysiske klima: Hvem har vandrelaterede klimaudfordringer?  

- Det økonomiske klima: Hvem har købekraft til at investere i klimatilpasning? 

- Den fysiske infrastruktur: Hvem har den basale infrastruktur på plads til at håndtere sammen-

hængende klimatilpasningsløsninger? 
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- Den beslutningsmæssige infrastruktur: Hvem har lovgivnings- og samarbejdsstrukturer på 

plads, der tillader en koordineret klimatilpasningsindsats (jf. at løsningen af klimatilpasnings-

udfordringen i dansk sammenhæng netop beror på et forholdsvis kompliceret samspil mellem 

mange parter – offentlige såvel som private).  

 

Det fysiske klima  

 

Nedenstående kort angiver forventede ændringer i nedbørsintensitet frem mod år 2100. De mørke om-

råder på kortet viser de områder, som vil opleve den største stigning i nedbørsintensiteten. 

 

De mest udsatte områder er: 

  

- Nordeuropa herunder Skandinavien  

- Østeuropa: Primært store dele af Rusland og dele af det nordlige Østeuropa  

- Nordamerika med undtagelse af den sydvestlige del  

- Asien: Store dele af regionen – særlig det nordøstlige Indien, Nordkorea, Kina, Japan samt In-

donesien og Malaysia  

 

 

Kilde: FN (IPCC Fourth Assessment Report) 

 

Det økonomiske klima  

 

 

Kilde: World Bank 2015 samt CIA – the World Factbook 2013 
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Både udviklingen i BNP pr. indbygger samt udviklingen i købekraftsjusteret BNP pr. kvadratkilometer 

(figuren th.), som beskriver hvor summen af den økonomiske aktivitet er størst, viser, at Nordamerika, 

Australien, dele af Asien og det meste af Europa er interessante markeder (de blå markeringer). 

Sammenholdes disse udviklinger med nedenstående kort, der illustrerer forekomsten af større eksiste-

rende byer og deres befolkningstæthed samt deres vækstrater, bekræftes det, at der er en tæt korrela-

tion mellem urbanisering og økonomisk aktivitet. Det understreges dermed, hvor de største byområ-

der befinder sig, samtidig med at vi får indblik i deres tidligere og forventede vækstrater. Tidligere 

vækstrater (de grønne markeringer) fortæller os, at her er et marked for retrofitting, altså tilpasning af 

eksisterende byinfrastruktur løsninger. Forventede vækstrater (de gule markeringer) er relevante i en 

langsigtet udviklingssammenhæng. 

 

Den fysiske infrastruktur  

 

Kilde FN: World Urbanization Prospects 2012  

 

Samlet set fremkommer følgende regioner som de mest interessante i forhold til forekomsten af byom-

råder med en høj fortætning af økonomisk aktivitet: 

 

- Vesteuropa: Regionen er entydigt karakteriseret ved meget høj økonomisk fortætning jf. BNP 

og adskillige storbyer på mellem 5 – 10 millioner indbyggere. 

 

- Nordamerika (USA): Den økonomiske fortætning er særlig høj på vestkysten, især i Califor-

nien, Oregon og Washington samt på østkysten, hvor det primært er i Florida og på stræknin-

gen fra Virginia i syd til Massachusetts i nord, at vi ser høj økonomisk aktivitet kombineret 

med høj befolkningstæthed.  
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- Asien: Japan, den nordøstlige del af Kina og Sydkorea har alle en høj økonomisk fortætning – 

særlig i de kystnære regioner. Indien, Filippinerne, Indonesien og Thailand er også karakteri-

seret ved forholdsvis høje tal for BNP pr. indbygger og befolkningstæthed.  

 

Den beslutningsmæssige infrastruktur  

I vurderingen af den beslutningsmæssige infrastruktur og dermed evnen til at omsætte udfordringer til 

politisk fokus og investeringer har vi valgt at se på graden af korruption og politisk stabilitet som indi-

katorer for evnen til at træffe beslutninger der sikrer koordination og langsigtet stabilitet.  

 

 

Kilde: Transparencey International korruptionsindeks. En høj score er lig med lav korruption  

 

 

 

Kilde: BMI country risk index 2015 – assessment of the economic, political and operational environ-

ment of each country. Høj score er lig med høj stabilitet (de grønne områder) 
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En samlet betragtning af ovenstående forhold giver et billede af, hvor markedspotentialet for klimatil-

pasning er størst, og hvor det som dansk virksomhed derfor giver mest mening at starte med en mere 

dybdegående analyse af efterspørgselsforhold m.m. 

 

De nordlige dele af Vesteuropa (inkl. Skandinavien) har et højt markedspotentiale, da regionen er ka-

rakteriseret ved både en meget høj økonomisk fortætning, større sammenhængende byområder med 

adskillige storbyer, en tradition for offentlig styring samt at forventningerne til de gennemsnitlige æn-

dringer i nedbørsintensitet ligger højt.  

Dele af Nordamerika vurderes at have et højt markedspotentiale grundet den særdeles høje økonomi-

ske fortætning bl.a. på vestkysten og østkysten, den meget høje (og stigende) urbanisering i store om-

råder samt de høje forventninger til stigninger i nedbørsintensiteten.  

 

Dele af Asien og Australien vurderes at have et højt markedspotentiale grundet en høj økonomisk for-

tætning – særligt i de kystnære regioner – kombineret med en meget stor mængde af vidtstrakte by-

områder med en lang række byer og storbyer.  

 

Sammenligner man dette billede med ND-GAIN, som er førende inden for indeksering og analyse af 

global klimatilpasning, viser det samme billede sig: 

 

 

Kilde: Notre Dame-GAIN Index 2015 

 

Sammenfatning – hvilke markeder skal et Living Lab satse på?  

Samlet set peger ovenstående på, at der klimatisk set findes en lang række ”hot-spots” fordelt over det 

meste af kloden. Ser man nærmere på de økonomiske forudsætninger er det især oplagt at fokusere på 
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etablerede vestlige økonomier såvel som vækstlande. Vækstøkonomierne har dog i mindre grad et in-

frastrukturelt udgangspunkt der gør investeringer i forholdsvis avancerede klimatilpasning oplagt. For 

de fattigste af vækstlande må helt elementær infrastruktur som drikkevandsforsyning og kloakering 

forventes at have forrang. For de rigere vækstlande er der især fokus på etablering og udbygning af by-

erne snarere end opgradering/”retrofitting” af den eksisterende by.  

 

Afgrænsningen af markederne må også ske under hensyntagen til, hvilke udfordringer og hvilke kvali-

teter ved klimatilpasningsløsningerne der særligt kendetegner Region Hovedstaden. Geografisk set er 

Region Hovedstaden, forskellighederne til trods, domineret af at være et stort forholdsvis tæt bebygget 

og fladt område med København som urbant omdrejningspunkt. Den østvendte del af kyststrækningen 

ligger samtidig forholdsvis beskyttet af Sverige og er derfor mindre udsat ift. stormflod (som til gen-

gæld er et problem omkring Roskilde- og Isefjorden. Dette indebærer at det særligt er skybrudsproble-

matikken – store mængder regnvand der grundet befæstigelse og fladt terræn har svært ved at af-

strømme – der er central for København; jf. blandt andet regnhændelsen den 2. juli 2011. Og følgelig 

også den problematik der er i centrum for de fleste af kommunernes klimatilpasningsplaner med dertil 

knyttede investeringer.  

 

Et centralt kendetegn ved klimatilpasningsindsatsen i flere kommuner har været tanken om at bruge 

den som driver for en mere generel byudvikling med deraf fokus på at skabe ”merværdi”, altså at det 

ikke kun handler om at håndtere vandet men også tilføje grønne, sociale og æstetiske multifunktionelle 

kvaliteter til byen. Denne fortælling om helhedstænkning og merværdi der gør det muligt at kombinere 

den bæredygtige og effektive by vil set med internationale øjne formentlig være godt i tråd med det 

overordnede brand for København som en af verdens mest ”livable cities”. Og vel og mærke en by hvor 

udviklingen sker ved tilpasning af den eksisterende by og ikke gennem high-tech løsninger etableret på 

bar mark.  

 

Hvis man således ønsker at trække på de danske såvel som ”storkøbenhavnske” styrkepositioner – 

sammenhængende klimatilpasningsløsninger der skaber merværdi i den eksisterende by – synes det 

med andre ord især at være oplagt at satse på det nordeuropæiske og det nordamerikanske marked 

samt punktvis på eksisterende byer med et modent marked i Asien.  

 

    

Hvordan kommer man ud på markederne?  

Som redegjort for ovenfor adskiller markederne for klimatilpasning sig i forhold til deres parathed, de-

res størrelse og deres strukturelle lighed med det danske marked teknisk, politisk og økonomisk.  

 

Denne forskel vil skulle modsvares af forskellige strategier for at gå til markedet. Vi vil med andre ord 

foreslå at arbejdet med at understøtte eksport og salg sker med afsæt i markedskarakteristika – som 

igen (i tilfældet her) i store træk vil modsvare forskellige geografiske lokaliteter. Det er kort sagt ikke 

det samme at lave et living lab der er relevant for eksempelvis Nordamerika og Nordeuropa. En geo-

grafisk målretning mod bestemte markeder vil desuden have den praktiske, men vigtige, fordel, at 

salgssamarbejde på sigt kan understøttes af fælles fysisk repræsentation, delegationsrejser mm målret-

tet bestemte dele af verden. 
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En central skelnen i forhold til eksportovervejelser er, om man ønsker at forfølge en komponent- eller 

en systemsalgsstrategi.  

 

Salg på komponentniveau har den fordel, at det er lettere at løfte for den enkelte virksomhed og er 

nemmere at implementere end større sammenhængende løsninger, der stiller store krav til koordine-

ring på både køber- og leverandørsiden. En velafgrænset komponent der passer ind i den eksisterende 

infrastruktur vil med andre ord hurtigt kunne opskaleres. For denne type salg vil eksisterende udstil-

lingsvinduer i form af messer og andre salgsfremstød være relevante.  

 

Systemsalg kan derimod være en fordel eller en nødvendighed når den tekniske, politiske og økonomi-

ske infrastruktur ikke minder om den sammenhæng som de danske løsninger er udviklet til. Her er der 

brug for at kombinere komponentsalg med kapacitetsopbygning. Her kan man med fordel forankre 

salgsindsatsen i sammenhængende leverancekæder, der tilbyder den samlede løsning. Et eksempel 

herpå er de Water Technology Alliancer der er blevet etableret i henholdsvis Chicago og Californien. 

Her arbejder en række virksomheder sammen med afsæt i et samarbejde der er orkestreret og repræ-

senteret ved forsyningsselskaberne.  

 

Såfremt der er brug for langsigtet kapacitetsopbygning på et meget grundlæggende niveau kan adgan-

gen sikres via en kollektiv indsats, hvor konsortiet finder sammen i internationale by til by alliancer. 

C40 er et eksempel herpå. 

 

Logikken for salg af indbyrdes afhængige klimatilpasningsløsninger går fra at sælge som enkeltvirk-

somhed til at sælge i leverancenetværk. Dette er samtidig med til at reducere omkostninger og risiko 

ved at etablere sig på et udenlandsk marked – ved at opbygge netværk og indgå samarbejdsaftaler kan 

der kompenseres for den enkelte virksomheds begrænsninger i forhold til ydelser og markedskend-

skab. 

 

Følgende figur viser sammenhængen med angivelse af nogle af de ordninger der er til at understøtte de 

forskellige go-to-market strategier.  
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Ser vi nærmere på de ovenfor skitserede hovedmarkeder vil de have følgende karakteristika med der-

tilhørende eksportstrategier.  

 

Go to market Nordeuropa  

Nordeuropa er fx kendetegnet ved stor parathed, stor strukturel lighed samt ved at være forholdsvist 

stort. Det gør det forholdsvis let for enkeltstående virksomheder eller mindre grupperinger af virksom-

heder at gå til markedet, hvorfor assistance især vil dreje sig om direkte understøttelse af produktsal-

get. Det kunne eksempelvis være en koordineret web-indgang a la State of green eller fælles der viser 

løsninger eller fælles koordination af messefremstød som eksempelvis Danish Water Technology ar-

rangerer.   

Go to market Nordamerika  

Det nordamerikanske marked for klimatilpasningsløsninger er attraktivt, fordi det er stort og har en 

høj parathed. Omvendt er den strukturelle lighed mindre. Der er derfor brug for en underliggende ka-

pacitetsopbygning af især den politiske infrastruktur og salget bliver derfor mere indirekte og på et hø-

jere systemniveau. Understøttelse af partnerskaber med lokale virksomheder vil her være afgørende, 
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ligesom lokal etablering kan overvejes. Salg gennem peers, fx Aarhus Vand der sælger til forsyningssel-

skaber i USA, som det er tilfældet i Water Technology Alliance, er et eksempel på, hvordan markedet 

kan tilgås. Samtidig er klimaforandringer generelt et dårligt selling point i USA. Sundhed, vækst og 

jobskabelse er langt mere salgbart og derfor væsentligt, når produkterne skal fortælles og afsættes. 

Dette taler igen for en mere helhedsorienteret approach, hvor klimaforandringer bliver løftestang for 

en række ”mere” presserende udfordringer. 

 

Der er dog stor forskel på markederne i Nordamerika. I New York ønsker man at løse udfordringer 

med egne mere konservative løsninger, fordi kunden kender dem i forvejen, og fordi de har et vist om-

dømme og er integrerede på markedet. I Seattle og New Orleans som har en langt mere innovativ til-

gang til klimatilpasning er man eksempelvis længere fremme og alt andet lige mere orienteret mod eu-

ropæiske løsninger. 

 

Go to market Udviklings- og vækstøkonomier  

For udviklings- og vækstøkonomier vil en tredje kombination gøre sig gældende, hvilket måske gør det 

oplagt at fokusere på de basale vandfunktioner med dertil knyttet opbygning af både politisk, økono-

miske og fysisk infrastruktur. Set ud fra markedsstørrelse, tilgængelighed, infrastrukturel modenhed 

og finansiering er disse lande imidlertid mindre interessante for danske løsninger. Som det er blevet 

påpeget i rapporten Overcomin Barriers to the Transfer and Diffusion of Climate Technologies (Ivan 

Nygaard og Ulrich Elmer-Hansen 2015 for UNEP) så vil salg på dette marked kræve stand-alone løs-

ninger, der har karakter af et forbrugsgode, altså meget små selvstændige løsninger, som privatperso-

nen kan købe og bruge på egen hånd. Det er vores vurdering, at sådanne løsninger vil være så langt fra 

der hvor de danske løsninger er på nuværende tidspunkt, at det vil indbefatte et stort udviklingsar-

bejde til markeder, der relativt er forholdsvis små.  

 

Sammenfattende diskussion om hvordan et Living Lab kan understøtte 

international markedsadgang 

Overordnet set er der behov for et laboratorium og et udstillingsvindue, der kan bruges, når danske 

virksomheder bevæger sig ud på det voksende marked for klimatilpasningsløsninger. Danmark skal 

være ledende i forhold til demonstration og introduktion af nye klimatilpasningsløsninger, hvis ambi-

tionen om internationalt salg af klimatilpasningsydelser skal lykkes. Og her er Living Lab Hovedstaden 

et oplagt bud. Der findes nemlig både hensigt og reel villighed til at investere i klimatilpasning på en 

lang række internationale markeder.  

 

Vurderet ud fra danske styrkepositioner og en række markedskarakteristika anbefales det, at et Living 

lab placeret i Region Hovedstaden har fokus på: 

  

- Nordeuropa  

- Nordamerika 

 

Eksportstrategien for disse to hovedmarkeder, altså for Nordeuropa (modent marked med høj struktu-

rel lighed) og Nordamerika (modent marked med mindre strukturel lighed), bør afspejle forskellene i 

disse to markeders karakteristika: 
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Det skal i den sammenhæng bemærkes, at vandområdet i høj grad kommer ud af en komponenttradi-

tion. Det er det de etablerede aktørers salgsorganisationer er vant til at håndtere og af samme grund er 

det også et felt, hvor der findes store etablerede messer og salgsplatforme. Living Lab ydelser indenfor 

dette område vil formentlig kunne komme hurtigt i gang, da det passer til ”business as usual” men vil 

af samme grund møde hård konkurrence fra eksisterende aktører. Systemsalg derimod er en mere 

uprøvet størrelse. Mange virksomheder har ambitionen herom, men har i realiteten haft svært ved at 

løfte det– og udtrykker derfor også tvivl herom, når man kommer bag om skåltalerne. At løfte et sy-

stemsalg vil derfor kræve en længere modningstid, men omvendt vil et initiativ, der lykkes at bringe 

parter sammen uden at det bliver for forpligtigende og tungt at administrere, have stor lydhørhed. Og 

dermed i øvrigt også et eksempel til efterfølgelse indenfor en lang række andre områder, hvor vi ønsker 

at sælge både produkter og ”systemet Danmark” (sundhed, bæredygtighed, mobilitet etc. etc.).  

 

For os at se vil der være meget der taler for at Living Lab’et vælger at fokusere på systemsalget og der-

med løser en problemstilling af stor samlet betydning for dansk eksport og vækst og en problemstilling 
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som virksomhederne har svært ved at klare på egen hånd. Den afgørende udfordring i systemsalg er, at 

nogen skal påtage sig rollen med at formidle på tværs af den enkelte komponent og virksomhed – 

denne neutrale tværgående rolle er erfaringsmæssigt svær at varetage for eksisterende virksomheder, 

der er en ”del af spillet”. Et Living Lab vil med andre ord kunne fungere som en samlende ”innovations 

og salgsbrooker” der taler på vegne af leverancekæden og dermed repræsenterer, men ikke er identisk 

med, de enkelte virksomheder.   

 

En central del af et sådant initiativ vil være at lave et Living Lab der i højere grad viser sammenhængen 

i løsningerne og deres infrastrukturelle forudsætninger og i mindre grad har fokus på den enkelte 

komponent.  

 

Det bliver i den sammenhæng afgørende at se på, hvem der vil påtage sig systemejerskabet i udviklin-

gen af helhedsløsninger. Det er et åbent spørgsmål, hvem der ønsker og magter at tage denne rolle. De 

store rådgivende ingeniørfirmaer er i forvejen internationalt orienteret og ser klimatilpasning som et 

vigtigt forretningsområde. Samtidig vil de med deres kompetencer på mange måder oplagt stå i spid-

sen for beskrivelsen af helhedsløsninger. Men modsat producenterne har rådgiverne traditionelt haft 

mindre fokus på skalerbare ydelser (blandt andet som følge af, at det kan være sværere at skalere råd-

givning end fysiske produkter) og har af samme grund måske generelt også færre ressourcer til udvik-

ling, der ikke knytter sig til et specifikt anlægs- eller byggeprojekt. For materialeproducenterne taler 

også, at flere af dem allerede har opdyrket internationale salgskanaler. Rådgivningsfeltet er dog under 

udvikling og ikke mindst indenfor databehandling og modulering sker der en rivende udvikling drevet 

af ingeniørvirksomhederne og øvrige rådgivningsfunktioner med speciale i hydraulik. Da disse kort-

lægningsværktøjer ofte er forudsætningen for at kunne dokumentere behovet for klimatilpasning kan 

det være en god ”murbrækker” til nye markeder. Landskabsarkitekterne er en anden rådgivningsfunk-

tion der har fået øget fylde som følge af klimatilpasningen. Udfordringen er dog, at disse virksomheder 

generelt er små og hjemmemarkedsorienteret samt er svagt kapitaliseret i forhold til at stå i spidsen 

for en længevarende opdyrkning af internationale markeder. Der er med andre ord flere bud på, hvilke 

virksomheder der skal drive eksportmarkedet. Men uanset hvem der griber handsken, bliver det vigtigt 

at dyrke aktører der selvstændigt påtager sig at være processuelt samlingspunkt på tværs af værdikæ-

den. Et Living Lab kan både selv udgøre et sådant samlingspunkt – og være med til at understøtte ak-

tører, der påtager sig denne rolle.   

 

Valget af ”go-to-market” strategi afhænger naturligvis af flere forhold – herunder hvad der kan opnås 

finansiering til på kort og lang sigt. Helt overordnet kan man i forhold til overvejelserne om de forskel-

lige udgaver af Living Lab’et forestille sig følgende arbejdsdeling i forhold til at gøre initiativet relevant 

for udenlandske aktører, der søger viden om Danmark og danske aktører, der vil til udlandet:  
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